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  مقدمة  مقدمة  
  ُ ينظَـر  – ومـا زالـت      –كانت البنـوك التجاريـة      

ليها على أنها تلك المؤسسات التي تقوم بقبول الودائع ومنح          إ
 والحقيقة أن الدور الذي تقوم به البنوك التجاريـة          ،القروض

كبر من ذلك خاصة فـي مجـال اسـتخدامات األمـوال،            أ
نح القروض تقوم البنوك التجاريـة بخصـم        لى م إضافة  فباإل

الكمبياالت وفتح االعتمادات واالستثمار في األوراق الماليـة        
 والمساهمة في إنشاء المشـروعات، وغيـر ذلـك كثيـر،           
وحيث إن المصدر الرئيسي لتمويل تلك االستخدامات ال زال         

 نه لكـي تـتمكَّن هـذه البنـوك         إمتمثالً في ودائع العمالء ف    
 وذلـك   ؛شاطها فال بد أن تعمل على تنمية ودائعها       من تنمية ن  

مـا  إ ويتحقق لها ذلك ،بجذب أكبر قدر ممكن من تلك الودائع   
 أو بتطوير الخدمات التـي      ،باستحداث أوعية ادخارية جديدة   

دخال خدمات جديـدة تقـدمها لهـؤالء        إ أو ب  ،تقدمها للعمالء 
سـحب   ومن الناحية األخرى فإن من حق أي مودع          ،العمالء
 وبالتـالي   ؛ من البنك في أي وقـت      – أو جزء منها     –أمواله  

يجب على البنوك التجارية أن تكون مستعدة لذلك عن طريق          
توفير القدر الكافي من األصول سريعة التحويل إلـى نقديـة           



 ٦

  وهذه الناحيـة تتعلـق بالتشـغيل اليـومي،          ،وبدون خسائر 
بنـوك الحمايـة    أما في األجل الطويل فيجب أن توفِّر هذه ال        

الالزمة ألموال المودعين عن طريق تفادي تحمـل هـؤالء          
المودعين ألي خسائر يمكن أن تنتج مـن توظيـف البنـك            

 ذلك عن طريق المحافظة على مستوى معـين         ُ ويتم ؛ألمواله
 وكذلك عن طريق تجنيـب      ،لرأس المال في عالقته بالودائع    

في القروض  المخصصات الالزمة لمواجهة الخسائر المحتملة      
 . لخإ.. أو االستثمارات

 وبناء على ذلك يتناول هذا الجزء البنـوك التجاريـة          
 من منظور إدارة األموال في هذه البنوك، وبصـفة خاصـة           

 : ما يلي
  . الودائع* 
 . القروض*

  .السيولة* 
 . رأس المال* 

  
واهللا وليالتوفيق التوفيقواهللا ولي   

  المؤلفالمؤلف
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  ععــــالودائالودائ
  

 في البنوك التجارية أنواع الودائع  •
 هيكل الودائع في البنوك التجارية المصرية  •
 التأمين على الودائع  •
 تنمية الودائع في البنوك التجارية  •



 ٨

  مقدمة مقدمة 
 كما  ،تمثِّل الودائع الشقَّ األول من نشاط البنوك التجارية       

تمثِّل أيضا المصدر الرئيسي لألموال في هذه البنوك والـذي          
ن مـنح القـروض     إ أي   ؛روض للعمالء يستخدم في منح الق   

 ولـيس أدل    ، مترتبا على قبول الودائع ومعتمدا عليهـا       ُيعتبر
        ليـه  إ النظر   ُعلى ذلك من أنه عند تعريف البنك التجاري يتم

من زاوية قبول الودائع على اعتبار أن ذلـك هـو النشـاط             
 والذي يتولَّد عنه أنشـطة أخـرى أهمهـا مـنح            ،األساسي
 عندما قام المشرع بوضع تعريـف للبنـوك          فمثالً ،القروض
 بشأن البنوك   ١٩٥٧ لسنة   ١٦٣ طبقًا للقانون رقم     –التجارية  
 بنكًا تجاريا كل منشأة تقوم بصفة       ُيعتبر" ذكر أنه    –واالئتمان  

معتادة بقبول ودائع تُدفَع عند الطلب أو بعد أجل ال يجـاوز            
 التجاري هـو     ومعنى ذلك أن النشاط الرئيسي للبنك      ؛)١("سنة

  والتـي   – سواء من أفراد أو مـن هيئـات          –قبول الودائع   
 ومن هذا التعريف يمكن استنتاج      ،ال يتجاوز أجلها سنة واحدة    

                                           
 . من القانون المذكور٣٨مادة  )١(



 ٩

خر لوظيفة البنك التجاري هو منح القروض التي        أن الشقَّ اآل  
 . )١(ال تتجاوز فترة استحقاقها سنة واحدة

ونموه ومع  ورغم ذلك فانه مع تطور النشاط االقتصادي        
تطور نشاط البنوك ونموه لم يعد نشـاط البنـوك التجاريـة            
قاصرا على قبول الودائع التي ال يتجاوز أجلها سنة واحـدة،           

 ا أخرى من الودائع     َوإنما تطووقـد انعكـس     ،ر ليشمل أنواع 
 تعـديل   ُ فـتم  ؛ذلك على نظرة المشرع المصري لهذه البنوك      

 : نوك التجارية كما يلي وأصبح تعريف الب،قانون البنوك
 بالبنوك التجارية البنوك التي تقوم بصفة معتـادة         ُيقصد"

 وتـزاول   ،بقبول ودائع تُدفَع عند الطلب أو آلجـال محـددة         
عمليات التمويل الداخلي والخارجي وخدمته بما يحقق أهداف        

 وتباشـر  ،خطة التنمية وسياسة الدولة ودعم االقتصاد القومي  
دخار واالستثمار المالي في الداخل والخارج      عمليات تنمية اال  

 بما في ذلك المساهمة في إنشاء المشروعات ومـا يتطلبـه            

                                           
)١(  دراسة هذه الناحية بالتفصيل في الفصل الخـاص         ُسوف تتم 
 . بالقروض



 ١٠

 عمن عمليات مصرفية وتجارية ومالية وذلك وفقًا لألوضـا        
 )١("التي يقررها البنك المركزي

يتضح من هذا التعريف أن وظيفة قبول الودائع لم تعـد           
نما امتـدت   إأجلها سنة، و  قاصرة على الودائع التي ال يجاوز       

 ؛هذه الوظيفة لتشمل الودائع ذات اآلجال التي تزيد عن سـنة          
   على ذلك امتد الشق الثاني لوظيفة البنـوك التجاريـة        َوبناء 

ليشمل المساهمة في إنشاء المشروعات، وبالطبع فـإن هـذه          
 ولكن ما يعنينا في هذا الفصل       ، لسنوات عديدة  ُالمساهمة تمتد 

ـ    ،ول من وظيفة البنك التجـاري      األ هو الشقُّ   ل  والـذي يتمثَّ
في قبول الودائع، وهذا ما ينقلنا إلى الحديث عن أهم أنـواع            

 . هذه الودائع

                                           
 في شأن البنـك     ١٩٧٥ لسنة   ١٢٠ من القانون رقم     ١٥مادة   )١(

 . المركزي والجهاز المصرفي



 ١١

  أنواع الودائع في البنوك التجارية أنواع الودائع في البنوك التجارية 
تنقسم الودائع التي تقبلها البنوك التجارية إلى األنـواع         

 : الرئيسية التالية
 . ودائع تحت الطلب •
 . ودائع التوفير •

 . لودائع اآلجلةا •

 . شهادات اإليداع •

 : وفيما يلي شرح لكل من هذه األنواع على حدة
  : :  الودائع تحت الطلب الودائع تحت الطلب––أوالً أوالً 

 " الودائـع الجاريـة   "يطلَقُ على هذه الودائـع أيضـا        
 وهـو أنـه     ؛وكلها تحمل نفس المعنى   " الحسابات الجارية "أو  

 فـي أي وقـت،      – أو جزء منها     –يمكن سحب هذه الودائع     
ومـن أهـم    . الطبع يمكن إيداع مبالغ إضافية في أي وقت       وب

 : خصائص هذه الودائع ما يلي
١-     السحب بواسطة صاحب    َليس من الضروري أن يتم 

 السحب بواسطة   َ وإنما يمكن أن يتم    ،الحساب الجاري 
 كـذلك   ،شيك يحرره صاحب الحساب لشخص آخر     

يمكن السحب من الحساب الجاري عن طريق تحويل        



 ١٢

اد سحبه إلى حساب آخر سواء كان هـذا         المبلغ المر 
 . الحساب في نفس البنك أو في بنك آخر

 أنها تُعتبر وسيلة آمنة لنقـل النقـود مـن شـخص             -٢
 وبالتالي تفـادي    ؛إلى آخر أو من مؤسسة إلى أخرى      

  وعـالوة   ،مخاطر التلـف أو الضـياع أو السـرقة        
 نه حتى لو قام شخص معـين بالسـحب         إعلى ذلك ف  

ر فـإن   َخر بواسطة شيك مـزو    من حساب شخص آ   
   ل المسئولية في هذه الحالة وليس      البنك هو الذي يتحم

 . صاحب الحساب الجاري

 عادة ال تدفع البنوك فوائـد علـى هـذه الودائـع،             -٣
 ن كانت بعـض البنـوك تـدفع فوائـد رمزيـة            إو

 على بعض الحسابات الجاريـة كمـا هـو الحـال           
  حيـث تـدفع بعـض البنـوك فوائـد           ؛في مصـر  

 الحسابات الجارية بالعمالت األجنبية وخاصـة       على
 . الدوالر األمريكي

قد يقوم بعض البنوك بتحميل المودع بمبلـغ معـين           -٤
مقابل إرسال كشف حساب له، وهذا هـو الوضـع          
السائد في مصر، وعالوة على ذلـك فـإن البنـوك           



 ١٣

       سحبه  ُالمصرية تطالب برسم تمغة مقابل كل مبلغ يتم 
   من الحساب الجاري سواء هذا السحب بواسـطة     َ تم 

 . العميل نفسه أو بواسطة شخص آخر

  : :  ودائع التوفير ودائع التوفير––ثانيا ثانيا 
هذا النوع من الودائع يشبه ودائع دفتر توفير البريـد          

 والتي تديرها مكاتب البريد في جميـع        ،المعروفة في مصر  
 وعندما يقوم العميل بفتح حساب توفير يسـلمه         ،أنحاء الدولة 

به قيمة المبلغ الذي تم إيداعه، وبعد ذلك        مسجالً  " دفتر"البنك  
فإنه إذا رغب العميل في إيداع مبلغ إضافي أو سحب مبلـغ            

 وأن يحضـر معـه      ،من الحساب فال بد أن يقوم بذلك بنفسه       
 لكي يسجل فيه البنك المبلغ المودع أو المبلـغ          ؛دفتر التوفير 
 :  ويالحظ على هذا النوع من الودائع ما يلي،المسحوب

ك يدفع عليها فائدة ثابتة وإن كانت هذه الفائدة         أن البن  -١
 أقل من الفائـدة المدفوعـة علـى أنـواع أخـرى            

 والسبب في ذلـك     ؛من الودائع كما سيتضح فيما بعد     
أنه ليست هناك قيود على السحب من تلك الودائـع          
 وإنما يجوز لصاحب الحساب أن يسـحب أي مبلـغ          

 . في أي وقت



 ١٤

 لقيمة وديعة التـوفير     أحيانًا تضع البنوك حدا أقصى     -٢
للعميل الواحد، ويرجع ذلك أساسا إلى أنه من حـق          
العميل سحب أي مبلغ فـي أي وقـت كمـا سـبق             

 وبعبارة أخرى فإنه إذا كان الحد األقصـى         ،يضاحهإ
لوديعة التوفير مطلقًا فقد تكون أرصدة ودائع بعـض         
العمالء ضخمة بشكل ملحوظ، فإذا قام بعض هؤالء        

صدتهم مرة واحدة فقد يسبب ذلـك       العمالء بسحب أر  
 حيث قد ال يتمكن من رد هـذه         ؛رباكًا لنشاط البنك  إ

 َ وجدير بالذكر أن الحـد     ،المبالغ الضخمة عند طلبها   
 األقصى لوديعة التوفير للعميل الواحد قـد يختلـف         
من دولة ألخرى أو من بنك آلخر أو حتى من عميل           

ألفـراد  آلخر كما هو الحال عند التمييز بين ودائع ا        
 . وودائع المؤسسات

 صـحاب ودائـع التـوفير      أيالحظُ أيضا أن أغلـب       -٣
هل الريف أو من األشخاص ذوي الـدخول        أهم من   

 : لىإ وقد يرجع ذلك ،المنخفضة نسبيا

 
 



 ١٥

 –شخاص   بالنسبة لهؤالء األ   –انخفاض فائض الدخل    ) أ(
 . والذي يمكن ادخاره

هم قابلة  رغبة هؤالء األشخاص في أن تكون ودائع      ) ب(
      ضوا لظروف طارئة تتطلـب     َللسحب في أي وقت إذا ما تعر

نفاق مبالغ إضافية، وفي نفس الوقت تحقق لهم هذه الودائـع           إ
 . عائدا إضافيا يتمثَّل في سعر الفائدة على تلك الودائع

أن بعض هؤالء األشخاص يرغبون في ادخار مبلغ        ) ج(
اجـة  معين على مدى فترة من الـزمن بهـدف مواجهـة ح           

مستقبلية، كما هو الحال عند قيام شخص معين بفتح حسـاب           
 توفير من أجل ادخار مبلغ يساعده في نفقات تـزويج ابنـه            

 . أو ابنته
  : :  الودائع اآلجلة الودائع اآلجلة––ثالثًا ثالثًا 

 الودائع اآلجلة هي الودائع التـي يتركهـا أصـحابها          
 أو أن يكون السحب من هذه الودائـع         ،في البنك لفترة محددة   

 بمعنى أن العميل يجـب أن يخطـر البنـك           ؛خطار سابق إب
برغبته في سحب مبلغ معين قبل موعد السحب بفترة يحددها          

 ومن خصائص الودائـع     ، والتي غالبا ما تكون شهرا     ،البنك
 : اآلجلة ما يلي



 ١٦

أن أصحاب هذه الودائع هم األشخاص الذين لـديهم          -١
فائض أموال يمكنهم االستغناء عنه لفتـرة طويلـة         

 .  تحقيق عائد منه بهدف؛نسبيا
ليس هناك أجل موحد بين البنـوك بالنسـبة لهـذه            -٢

الودائع، وإنما تتباين اآلجال بين البنوك ولكنها غالبا        
 سنوات وقد تمتد ألكثر مـن عشـرين         ٣ال تقلُّ عن    

 . سنة

درجة المنافسة بين البنوك هي التي تحدد سعر الفائدة          -٣
ر الفائـدة   على الودائع اآلجلة، ولكنه عادة يفوق سع      

 . على ودائع التوفير

 عند حلول أجل الوديعة يمكـن للمـودع تصـفيتها           -٤
لـى حسـابه    إما بسحب قيمتها نقـدا أو تحويلهـا         إ

الجاري، كما يمكنه أيضا تجديد الوديعة لفترة مماثلة        
 . إذا رغب في ذلك

 – أو جزء منهـا      –ال يجوز للمودع سحب وديعته       -٥
ض لجزاء معين يحدده    َ تعر الَّإقبل موعد استحقاقها و   

 ويتمثَّل هذا الجزاء في تخفيض سعر الفائـدة         ،البنك
     ُعن الفترة التي مكثتها الوديعة بالبنك، وعادة ما تـتم 



 ١٧

محاسبة العميل على أساس سعر الفائدة على ودائـع         
 . التوفير بدالً من سعر الفائدة على الودائع اآلجلة

ي معرفته مسبقًا   توفِّر هذه الودائع ميزة للبنك تتمثَّل ف       -٦
 ؛بالفترة التي سوف تظل خاللها الوديعة متاحة لديـه        

 . وبالتالي تدبير االستخدامات المناسبة لها

 وهـي أنهـا     ؛أيضا توفِّر هذه الودائع ميزة لصاحبها      -٧
بمثابة استثمار مضمون تقريبا يحقق له دخالً سـنويا         

 . ثابتًا

ئـرة  يمكن أن تكون الودائع اآلجلة في شكل ودائع دا         -٨
 ، وهي أن يقوم Recurring Depositsأو متكررة 

 المودع بإيداع أمواله على أقساط قد تكـون شـهرية     
 ويستحق فائدة   ،لخإ.. أو ربع سنوية أو نصف سنوية     

 . على الرصيد المجمع لهذه األقساط

  : :  شهادات اإليداع شهادات اإليداع––رابعا رابعا 
  شهادات اإليداع نوعا من أنواع الودائع اآلجلـة،  ُتُعتبر

  ؛ولكنها تختلف عنها مـن حيـث النـواحي الشـكلية فقـط            
 ففي الودائع اآلجلة التقليدية يقـوم العميـل بإيـداع المبلـغ            
في حساب باسمه حيث يقوم البنك بحساب الفائدة على ذلـك           
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المبلغ وتسجيلها في نفس الحساب أو تحويلها إلـى الحسـاب    
            االجاري للعميل أو أن يقوم العميـل بسـحب الفائـدة نقـد، 

ويالحظُ في بعض البنوك أن حساب الفائدة علـى الوديعـة           
اآلجلة قد يكون على أساس سنوي أو نصف سنوي أو ربـع            

 وبالنسبة لشهادة اإليـداع     ،سنوي أو حتى على أساس شهري     
فهي شهادة يشتريها العميل من البنك مقابل مبلغ معين ولمدة          

 ية مسـاو " كوبونـات "معينة، وقد يكـون ملحقًـا بالشـهادة         
 حيث قد تكون الفترة     ؛في عددها لعدد فترات احتساب الفائدة     

مـا  إ ويمكن للعميـل     ،ما سنة كاملة أو ستة شهور     إالواحدة  
 – ومعه الشـهادة     –االحتفاظ بالشهادة والحضور إلى البنك      

لصرف الفوائد عند استحقاقها، أو قد يقوم العميـل بإيـداع           
 فوائـد المسـتحقة    الشهادة لدى البنك لكي يقـوم بحسـاب ال        
 ومن الخصـائص    ،عليها وقيدها في السحاب الجاري للعميل     

 : األخرى لشهادات اإليداع ما يلي
أن سعر الفائدة عليها يتحدد طبقًا لدرجة المنافسة بين          -١

البنوك، وهذا السعر يفوق سعر الفائدة على ودائـع          
التوفير كما هو الحـال بالنسـبة للودائـع اآلجلـة           

 . التقليدية
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سعر الفائدة على هذه الشهادات قد يختلف طبقًـا         أن   -٢
 . لقيمة الشهادة وفترة استحقاقها

عادة يمكن لصاحب شهادة اإليداع تصـفيتها قبـل          -٣
تاريخ استحقاقها ولكن مع تحمل جزاء معين كما هو         

 . الحال تماما بالنسبة للودائع اآلجلة التقليدية

 ن تصل فتـرة اسـتحقاق شـهادة اإليـداع          أيمكن   -٤
 . ى عشر سنوات أو أكثرلإ

٥-           سـمى هناك شكل آخـر مـن شـهادات اإليـداع ي 
 والتي تكون فترة استحقاقها عادة      ،"شهادات االدخار "

 وتتناسب شهادات االدخار مع المودع      ،ثالثة سنوات 
 الذي ال يرغب في إيـداع أموالـه لفتـرة طويلـة            
وفي نفس الوقت يريد تحقيق عائد معقول على هـذه    

 . األموال
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  كل الودائع كل الودائع هيهي
  في البنوك التجارية المصرية في البنوك التجارية المصرية 

في البداية تجدر اإلشـارة إلـى أن البنـوك التجاريـة            
 المصرية تقبل جميـع أنـواع الودائـع السـابق اإلشـارة            

 كـذلك تجـدر اإلشـارة    . ن اختلفت بعض المسميات ،إليها و 
 كان البنك المركزي المصري     ١٩٩١إلى أنه حتى بداية عام      

ر الفائدة على مختلـف أنـواع الودائـع         هو الذي يحدد أسعا   
ا اآلن فإن البنوك     أم ،وتلتزم جميع البنوك في مصر بتطبيقها     

أصبحت لها الحرية في تحديد أسعار الفائدة علـى ودائعهـا           
ذون الخزانـة والتـي     أمسترشدة في ذلك بسعر الفائدة على       

طـار  إجراء فـي     ويأتي هذا اإل   ، مناقصاتها أسبوعيا  ُتُطرح
حرير االقتصاد المصري وترك أسعار الفائدة تتحدد       سياسة ت 

 وبالرغم مـن عـدم      ،طبقًا لقوى العرض والطلب في السوق     
  أنـه   الَّإجـراء   مضي فترة كافية تتيح تقييم مثـل هـذا اإل         

من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة حجم الودائع لـدى البنـوك            
 بشكل ملحوظ نظرا للعائد المرتفع نسبيا على الودائع والـذي         
 ،قد يفوق أحيانًا العائد على االستثمار في مشروعات معينـة         

لى زيـادة  إجراء كذلك فإنه من المتوقع أن يؤدي مثل ذلك اإل     
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حجم الودائع بالجنيه المصري بالمقارنة مع الودائع بالعمالت        
 ارتفـاع أسـعار الفائـدة      : األول: األجنبية، وذلك لسـببين   

الفائدة على الودائع   على الودائع بالجنيه المصري عن أسعار       
 وخاصـة   –أن العمالت األجنبية    : بالعمالت األجنبية، الثاني  

 بمعنى أن أسـعار     ؛ لم تعد مخزنًا للقيمة    –الدوالر األمريكي   
 كانت  –مة بالجنيه المصري    َ مقو –صرف العمالت األجنبية    

  ؛في تزايد مستمر بسبب انخفاض قيمـة الجنيـه المصـري          
ى االحتفـاظ بهـذه العمـالت       مما دفع بعض المضاربين إل    

 ولكن هذا الوضع لم يعد سائدا اآلن        ،انتظارا الرتفاع سعرها  
مما حدا بالكثيرين إلى تحويل ما في حوزتهم من نقد أجنبـي            

 . إلى ما يقابله بالجنيه المصري إليداعه بالبنوك
والجدول التالي يوضح أنواع الودائع في البنوك التجارية        

خر البيانات المتاحة وقت كتابة هـذا       في مصر وذلك طبقًا آل    
 . الجزء
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توزيع ودائع البنوك التجارية طبقًا لنوع توزيع ودائع البنوك التجارية طبقًا لنوع 
  ١٩٨٩١٩٨٩ونوع العملة، ديسمبر ونوع العملة، ديسمبر   الوديعةالوديعة

  ))بالمليون جنيهبالمليون جنيه((القيمة القيمة 
جماليإ بالعمالت األجنبية بالجنيه المصري
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٣٣٨٣ ٪٢٦١٥٦١٠٠ ٪٢٧٢٢٧١٠٠
المجلـة  ف من البنـك المركـزي المصـري،         ُ بتصر :المصدر
  .١٩٨٩/١٩٩٠العدد الثاني المجلد الثالثون، االقتصادية ، 

 

جمالي ودائع البنوك قـد     إيتضح من الجدول السابق أن      
  وذلـك   ، مليـون جنيـه    ٣٨٣ مليـارا و     ٥٣بلغ ما قيمتـه     
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 سواء كانت هذه الودائـع بالجنيـه        ١٩٨٩في نهاية ديسمبر    
المصري أو بالعمالت األجنبية، ويالحظُ على توزيع الودائع        

 الودائع تحت مسمى واحـد هـو        أنه قد جمع ثالثة أنواع من     
والتي تشمل كالً مـن ودائـع التـوفير،         " الودائع االدخارية "

 . والودائع اآلجلة، وشهادات اإليداع
وتحتل هذه الودائع االدخارية المرتبة األولى بين ودائـع         

ــل  ــوك حيــث تمثِّ ــع إ٪ مــن ٧٢,٢٢البن  جمــالي الودائ
مـن هـذا    ٪ فقـط    ١٨,١١في حين تمثِّل الودائع الجاريـة       

لى أحد السـببين    إ ويرجع هذا التباين في األهمية       ،جمالياإل
 : اآلتيين
كثـر  أصـبحوا  أما أن أصحاب الحسابات الجارية قـد      إ

  وبالتالي فهـم يحتفظـون      ؛اهتماما بتحقيق عائد على أموالهم    
في حساباتهم الجارية بالحد األدنى من األموال الالزم لتسيير         

 وهذه الظاهرة تدلُّ    ؛راد أو مشروعات  نشاطهم سواء كانوا أف   
على زيادة الوعي بكيفية إدارة النقدية بالطريقة التي تحقـق          

 . أكبر كفاءة ممكنة في االستفادة من األرصدة النقدية
أو أن هناك ضعفًا في الوعي المصرفي وخاصة لـدى          

 مما ينعكس على قلة التعامل بالشـيكات، وبالتـالي          ؛األفراد
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لنسبية للودائع الجارية بالمقارنة مع األنواع      انخفاض األهمية ا  
 وبالرغم مـن أن انخفـاض األهميـة         ،األخرى من الودائع  

 به في قيـاس     ُ مؤشرا يعتد  ُالنسبية للحسابات الجارية ال يعتبر    
 أن ضعف الوعي المصرفي هو      الَّإدرجة الوعي المصرفي    

السبب المرجح النخفاض األهمية النسبية للودائـع الجاريـة         
 . بهذه الدرجة، وكلنا يمكننا أن نلمس هذه الظاهرة

جمـالي الودائـع    إومن الناحية األخـرى يالحـظُ أن        
  مليـون جنيـه منهـا       ٥٥٣ مليـارا و     ٣٨االدخارية قد بلغ    

  ومـا قيمتـه     ، مليون بالجنيه المصـري    ٥٨٨ مليارا و    ١٩
  ؛ مليــون جنيــه بــالعمالت األجنبيــة٩٦٥ مليــارا و ١٨
 ٪ ٥٠,٨ودائــع بالجنيــه المصــري تمثِّــل ن نســبة الإأي 
 كمـا سـبق     – ويرجع ذلـك     ،جمالي الودائع االدخارية  إمن  
 كمخزن للقيمة   ُ إلى أن العمالت األجنبية كانت تُستخدم      –القول
 لى تحقيق عائد منها يتمثَّـل فـي سـعر الفائـدة            إضافة  باإل

 على هذه الودائع، ولكن من المتوقع أن يتغير هـذا الوضـع            
تقبل القريب بعد تحرير سـعر الصـرف وتحريـر          في المس 

 . أسعار الفائدة
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  التأمين على الودائع التأمين على الودائع 
 –ظهرت فكرة التأمين على الودائع في الدول الغربيـة          

 بعد الكسـاد العـالمي      –وخاصة الواليات المتحدة األمريكية     
  وكـان مـن أهـم    ،المشهور في الثالثينيات من هذا القـرن   

و مواجهة الكثيـر مـن البنـوك        ما ترتَّب على هذا الكساد ه     
 أي عدم القدرة على رد الودائع       – (١)التجارية ألزمات سيولة  

 مـن هنـا     ؛فالس الكثير من هذه البنوك    إت إلى   َألصحابها أد 
بدأت السلطات النقدية في بعض الدول التفكير فـي وسـيلة           
تضمن بها أموال المودعين أو على األقل جزءا منها، وهكذا          

  وتـتلخَّص فكـرة التـأمين       ،مين على الودائع  بدأت فكرة التأ  
 على الودائع في أن يقوم كل بنك تجاري بدفع نسـبة معينـة         

جمالي الودائع التي لديه إلى جهة معينة ينشـئها البنـك           إمن  
دارتها، وفي حالة تعثُّر البنك في رد     إالمركزي أو يشارك في     

     في حدود    هذه الودائع  َالودائع ألصحابها تتولى هذه الجهة رد 
  وفيما يلي استعراض ألهـم تجـربتين        ،المبالغ المؤمن عليها  

 : شارة إلى الوضع في مصرإفي هذا المجال، وكذلك 

                                           
 . يناقش موضوع السيولة بالتفصيل فيما بعد سوف )١(
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 التأمين على الودائع في الواليات المتحدة        التأمين على الودائع في الواليات المتحدة       --١١
  : : األمريكيةاألمريكية

يتولَّى التأمين على الودائـع فـي الواليـات المتحـدة           
ائـع والمعروفـة    األمريكية الهيئة الفيدرالية للتأمين على الود     

 :باسم 
Federal Deposit Insurance Corporation 

(FDIC) (١)  . 
وفيما يلي المالمح الرئيسية لذلك النظام في التأمين على         

 : الودائع
الهدف من هذا التـأمين هـو ضـمان رد الودائـع            ) أ(

لصحابها عندما تكون هنـاك حالـة مـن السـحب           
فـالس  إلى  الجماعي للودائع بحيث يمكن أن تؤدي إ      

 .بعض البنوك

                                           
 :لىإ - على سبيل المثال-للتوسع في هذا الموضوع يمكن الرجوع )١(

The S. Campbell, Financial Institutions, Markets,       
 and Economic Activity (New York: McGraw-Hill. 

Book Company, ١٩٨٢). PP. ٤٣٠ - ٤٢٧ 
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لف دوالر للوديعة أقصى قدره مائة أهناك حد ) ب(
 . الواحدة في البنك الواحد والتي يمكن التأمين عليها

جمالي إ٪ من قيمة ٠,٥قسط التأمين يعادل ) ج(
 . الودائع المحلية لدى البنك

 ال يرتبط قسط التأمين بدرجة المخاطرة ) د(
األول صعوبة :  إلى سببين ويرجع ذلك،في نشاط البنك ككل

قياس درجة المخاطرة في البنوك المختلفة بالدقة الكافية، 
أن ربط قسط التأمين بدرجة المخاطرة في البنوك قد : الثاني

 ؛لى هذه الناحيةإيلفت نظر جمهور المتعاملين مع تلك البنوك 
 . مما قد يزعزع الثقة في النظام المصرفي ككل

ن صندوق َأمين يتكومن حصيلة أقساط الت) هـ(
 لالستثمارات يدار بواسطة الهيئة الفيدرالية للتأمين 

 حصيلة هذه االستثمارات في دفع ُعلى الودائع، وتُستخدم
 . التعويضات للمودعين في حالة فشل أحد أو بعض البنوك

يوجد مفتشون من قبل السلطات النقدية وكذلك ) و(
حص المشكالت مفتشون في الواليات المختلفة مهمتهم ف

المتعلقة بقروض البنك واستثماراته والتي يمكن أن تهدد 
 . استقرار البنك



 ٢٨

تحتفظ السلطات النقدية بقائمة للبنوك التي تواجه ) ز(
مثل هذه المشاكل وذلك حتى يمكن تداركها قبل استفحالها، أو 
االستعداد لدفع التعويضات في حالة تعثُّر أحد هذه البنوك أو 

 . بعضها

خالالً إ عندما يكتشف المفتشون أن هناك )ح(
 بالقانون فيما يتعلق بالقروض واالستثمارات فإنهم يلتقون 

صالحات إجراء إمع مجلس إدارة البنك المعني ويطلبون 
معينة، وفي حالة عدم تنفيذ ذلك تقوم السلطات النقدية 

 . بمقاضاة مديري البنك أو أصحابه

تعثرا تتولى في حالة ما إذا أصبح البنك م) ط(
السلطات النقدية وضعه تحت الحراسة القضائية وتقوم 

دارته حتى ال يتوقف نشاطه، ثم يبحثون عن مشترين جدد إب
 ومن أحدث أمثلة التعثر في ،للبنك أو يدمجونه مع بنك آخر

هذا المجال هو بنك فرانكلين الوطني في نيويورك 
Franklin National Bank of New York س فلأ والذي

 وكان ترتيبه العشرين بين أكبر بنوك الواليات ،١٩٧٤عام 
 . المتحدة األمريكية
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  : :   ((١١)) التأمين على الودائع في بريطانيا التأمين على الودائع في بريطانيا--٢٢
 ظهر نظـام التـأمين علـى الودائـع إلـى الوجـود             

 والـذي   ، عندما صدر قانون البنوك    ١٩٧٩في بريطانيا عام    
 اسـم  دخل ما يعرفُ ببرنامج حماية الودائـع والمعـروف ب         أ

Deposit Protection Scheme    حيـث بـدأ التطبيـق ، 
وفيمـا يلـي المالمـح       (٢). ١٩٨٢الفعلي له في فبراير عام      
 : الرئيسية لهذا البرنامج

٪ من الودائع وبحد ٧٥ى البرنامج التأمين على يتولَّ
سترليني للمودع الواحد، ويقتصر إأقصى عشرة آالف جنيه 

 . سترليني فقطه اإلهذا التأمين على الودائع بالجني

                                           
)١( طانيا   بري نَ تتكو) نجلتـرا، ويلـز، اسـكتلندا،      إمن  ) المملكة المتحدة
  ليقصـدوا " نجلتـرا إ"الية، ولكن البعض يستخدمون لفـظ       يرلندا الشم أ

نجلترا هي أساس هـذه     إ المملكة المتحدة على اعتبار أن       به بريطانيا أو  
 . ل الجزء الرئيسي منهاالدولة وتشكِّ

)٢(ع يمكن الرجوع إلى للتوس : 
John Cooper, The Management and Regulation of 
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 الودائع التي يزيد استحقاقها عن خمس سنوات -ب
 . ال تتمتع بهذا التأمين

 يطبق هذا البرنامج على البنوك الخاضعة لقانون -ج
 وكذلك المؤسسات المالية األخرى ،١٩٧٩البنوك لعام 

 المرخص لها بقبول الودائع، وال يطبق هذا البرنامج 
 ،١٩٧٩ضعة لقانون البنوك لعام على البنوك غير الخا

جنبية التي تتمتع بحماية وكذلك فروع المؤسسات المالية األ
 . مماثلة في دولها األم

 بموجب برنامج حماية الودائع أنشئ صندوق -د
سم٧٥ى دفع ى صندوق حماية الودائع والذي يتولَّي ٪ 

من الودائع المؤمن عليها، وذلك في حالة تعثر أحد البنوك أو 
 . بعضها

 يدار صندوق حماية الودائع بواسطة مجلس -هـ
ومن  (١) اختيار أعضائه من البنك المركزيُإدارة يتم

 . المؤسسات المالية المساهمة في الصندوق

 تتحدد مساهمات المؤسسات المالية في الصندوق -و
 ٢٥٠٠لديها، وبحد أدنى " قاعدة الودائع"كنسبة معينة من 

                                           
  Bank of England يطلق عليه في بريطانيا )١(



 ٣١

ويقصد . سترلينيإ جنيه ٣٠٠٠٠صى سترليني وحد أقإجنيه 
متوسط حجم الودائع في شهور مارس، " قاعدة الودائع"بـ 
 . ١٩٨٢بريل، مايو إ

 في حاالت الضرورة يمكن طلب مساهمات -ز
إضافية من المؤسسات المالية ولكن بشرط اال يزيد اجمالي 

٪ من قاعدة الودائع ٠,٣مساهمة المؤسسات الواحدة عن 
 . لديها

لة واجهها صندوق حماية الودائع كانت  أول حا-ح
سترليني لمودعي إ مليون جنيه ١,٢دفع تعويضات قيمتها 

رت يرلندا الشمالية والتي تعثَّأحدى المؤسسات المالية في إ
 . ١٩٨٢ماليا وتمت تصفيتها في مايو 

  . .  التأمين على الودائع في مصر التأمين على الودائع في مصر--٣٣
ن َ يتكو ١٩٧٤كان النظام المصرفي المصري حتى عام       

 والتي تملكها الدولة ملكية كاملة،      ،ن بنوك القطاع العام فقط    م
كما اقتصر عدد البنوك التجارية على أربعـة بنـوك فقـط            



 ٣٢

  وبناء على ذلك فقد كان مـن المسـتبعد          ؛ (١)مملوكة للدولة 
 فالس ألن الحكومة   ض هذه البنوك للتعثر المالي واإل     َأن تتعر

حماية وتـدعيم    سوف تتدخل ل   – ممثلة في البنك المركزي      –
  ١٩٧٤أمـا بعـد عـام    . أي بنك يتعرض ألي مشاكل مالية     

وفي ظل سياسة االنفتاح االقتصادي فقـد ظهـرت البنـوك           
المشتركة وبنوك القطاع الخـاص وكـذلك فـروع البنـوك           
األجنبية حتى أصبح عدد البنوك في مصر يزيد على التسعين          

قد حدثت بعض    كذلك ف  ،بنكًا منها أربعة وأربعون بنكًا تجاريا     
 : التطورات في اآلونة األخيرة منها

أن بعض بنوك القطاع الخاص والبنوك األجنبية قـد          -أ
واجهت صعوبات مالية نتيجة تعثُّر بعض عمالئهـا        

 . في رد القروض التي حصلوا عليها
 تبنَّت الحكومة المصرية سياسة التحرير االقتصادي       -ب

ـ     ١٩٩١مع مطلع عام     ه األول   بحيث يكـون الموج

                                           
بنك مصر، البنك األهلي المصري، بنك القـاهرة،        :  هذه البنوك هي   )١(

 . سكندريةإلبنك ا



 ٣٣

لمختلف األنشطة االقتصادية هـو قـوى العـرض         
 . والطلب في السوق

  تجميد نشاط فـروع بنـك االعتمـاد والتجـارة           -جـ
 ؛١٩٩١في بعض الدول الغربية في منتصف عـام         

مما أثار قلق عمالء فرع هذا البنك في مصر وبدءوا          
في سحب ودائعهم منه في وقت واحد مما أدى إلـى           

   وما زالت السلطات    ، تلك الودائع  عدم قدرته على رد 
النقدية المصرية تتخذ كافة اإلجراءات الممكنة لتدبير       

 . األموال الالزمة لرد أموال المودعين

     على ما سبق فقد تم عداد مشروع قـانون جديـد      إ َوبناء
   رات الحديثة في النشاط االقتصـادي      ُللبنوك يتالءم مع التطو

 وما زال مشروع    ،قوانين السابقة ويعالج الثغرات الموجودة بال   
 في انتظار عرضه    – حتى كتابة هذه السطور      –القانون هذا   

 وبمقتضـى القـانون     ،قرارهإعلى مجلس الشعب لمناقشته و    
الجديد سوف تتاح للبنك المركزي المصري الوسائل الالزمة        

  ومـن بـين     ،لتحقيق الرقابة الفعالة على النظام المصـرفي      
 دخـال نظـام التـأمين      إقانون الجديد   نه مشروع ال  ما يتضم 

 : على الودائع، ومن مالمح هذا النظام ما يلي



 ٣٤

ــولَّ-أ ــزي المصــري اإل يت ــك المرك ــراف ى البن  ش
على النظام المستحدث للتأمين على الودائع من خالل        

 .  وحدة تابعة للبنك المركزي
جباريـا  إ أن التأمين على الودائع المصرفية سيكون        -ب

 . فة البنوك العاملة في مصربالنسبة لمختل

 سوف يشمل النظام الجديد الرقابة علـى مختلـف     -جـ
العمليات المصرفية للبنوك داخل الدولة وخارجها بما       

 . يضمن سالمة المراكز المالية لهذه البنوك

 إنشاء صندوق خاص بالبنـك المركـزي        ُ سوف يتم  -د
تتجمع فيه حصيلة مساهمات البنوك المختلفة والتـي        

 . تتحدد بنسبة ضئيلة من ودائعهاسوف 

ــع -هـــ ــى الودائ ــأمين عل ــد للت   أن النظــام الجدي
فـالس  إلن يقتصر على تعويض المودعين في حالة        

    ليشمل مساندة البنـوك     ُأحد البنوك، وإنما سوف يمتد 
 ض ألزمات طارئة حتى يمكنها تجاوز مثل       َالتي تتعر

 . هذه األزمات ومعاودة ممارسة نشاطها المعتاد



 ٣٥

  تنمية الودائع في البنوك التجارية تنمية الودائع في البنوك التجارية 
تمثِّل الودائع بأنواعها المختلفة المصدر الرئيسي لألموال       
في البنوك التجارية والذي تعتمد عليه في مزاولة أهم أوجـه           

جمالي الميزانيـة المجمعـة     إ فعلى سبيل المثال بلغ      ،نشاطها
) جمالي الخصوم وحقوق الملكية   إ(للبنوك التجارية في مصر     

 مليون جنيـه    ٤٤٣ مليارا و    ٨٦ ما قيمته    ٣٠/٦/١٩٩٠ في
 – في نفس التاريخ     –جمالي ودائع هذه البنوك     إفي حين بلغ    

 مليون جنيـه، وبـذلك تمثـل الودائـع          ٦٢٩ مليارا و    ٥٩
جمالي مصادر األموال في البنوك التجاريـة       إ٪ من   ٦٨,٩٨

وبناء على ذلك فإنه من الطبيعـي أن تسـعى          . (١)في مصر 
لى تدعيم وتنمية ودائعها مما يؤدي بـدوره        إ التجارية   البنوك

وفي سبيل ذلك قد تلجأ هـذه       . إلى تدعيم وتنمية نشاطها ككل    
 :  األساليب اآلتية– أو جميع –البنوك إلى بعض 

 .  تطوير األوعية االدخارية الحالية-أ
 .  استحداث أوعية ادخارية جديدة-ب

 . للعمالءتطوير الخدمات األخرى التي تقدمها -ج
                                           

، جدول  "١٩٨٩/١٩٩٠ي  التقرير السنو " البنك المركزي المصري،     )١(
 . ١٨٣، ص ٦/٧



 ٣٦

 .  ابتكار خدمات مصرفية جديدة-د

 تعاب قليلة نسبيا أ تقديم خدمات مصرفية ب-هـ
 . طالقأو بدون مقابل على اإل

 تقديم نفس الخدمات وبنفس المقابل ولكن بشكل -و
 . يحقق راحة أكبر للعمالء

وفيما يلي بعض األمثلة على هذه األساليب والتي 
 :  (١)شكل خاصليها الدول الغربية بإسبقتنا 
  : :  أوامر الدفع القابلة للتداول أوامر الدفع القابلة للتداول--١١

 بصـرف مبلـغ معـين       – مكتوبة   –عبارة عن أوامر    
 وذلك خصما من حسـاب التـوفير الخـاص          ،لطرف آخر 

 ن هـذه األوامـر يمكـن       إ أي   ؛بالشخص الذي يوقع األمـر    
 الشيكات فـي الوفـاء بااللتزامـات، ولكنهـا           محلَّ أن تحلَّ 

بدالً من الحساب الجاري بالتالي     تُصرفُ من حساب التوفير     
أنه يتقاضـى فائـدة     : األولى: تحقق لصاحب التوفير ميزتين   

أنه يسـتخدم هـذا     : على رصيده في حساب التوفير، والثانية     
                                           

قامته إا على استخدام المؤلف لها أثناء       مإ تستند معظم هذه األساليب      )١(
عرف تنجليزية لل رات التي قام بها ألهم البنوك اإل      نجلترا أو على الزيا   إب

مونهاعلى الخدمات التي يقد . 
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 . الحساب بطريقة مماثلـة السـتخدامه الحسـاب الجـاري         
 (١)وقد ابتكرت هذه الطريقة المؤسسات االدخارية األمريكية،      

ح متاحا لجميع المؤسسات المالية التـي       ولكن استخدامها أصب  
تقبل الودائع وذلك بعد صدور قانون الرقابة على النقد عـام           

١٩٨٠ . 
  . .   ((٢٢)) شهادات اإليداع القابلة للتداول شهادات اإليداع القابلة للتداول--٢٢

وهذه الشهادات تتميز عن شهادات اإليداع التقليدية بمـا         
 : يلي

 .  أنها شهادات لحاملها-أ

 ألف ومليون    تصدر بفئات ضخمة تتراوح بين مائة      -ب
 وبالتالي فهي تباع أساسا للمؤسسات      ؛دوالر أمريكي 

 . الخاصة والهيئات الحكومية

 ). سنة أو اقل( أنها ذات استحقاق قصير األجل -ج

                                           
امر الـدفع  ى أوسم وتThrift Institutionsُى هذه المؤسسات سم تُ)١(

ــا     Negotiable Orders of Withdrawal (NOW)بهـ
نهم يطلقون على حسابات التوفير التي تستخدم هذه األوامـر          إوبالتالي ف 

NOW Accounts   
 :  باسمفُعر تُ)٢(

Negotiable Certificates of  Deposit (NCD) 



 ٣٨

 .  أنها تحقق عائدا أعلى من العائد على أذون الخزانة-د

 إذا رغب حامل هذه الشهادة في تصـفيتها قبـل           -هـ
ه بيعها في سوق األوراق     تاريخ استحقاقها فانه يمكن   

 . المالية

  : :   ((١١)) التحويل األوتوماتيكي لألموال التحويل األوتوماتيكي لألموال--٣٣
ظهرت هذه الخدمة في الواليات المتحدة األمريكية عـام        

، وطبقًا لهذا النظام فإن أي عجز في رصيد الحسـاب   ١٩٧٨
وبعبـارة  . الجاري يمكن تغطيته تلقائيا من حساب التـوفير       

ب جـاري وحسـاب     أخرى فإنه إذا كان لشخص معين حسا      
توفير في أحد البنوك وأصبح رصيد حسابه الجاري صفر أو          

فإن البنك يقـوم تلقائيـا      ) أي سحب على المكشوف   (بالسالب  
 بتغطية هذا العجـز عـن طريـق تحويـل قيمـة العجـز              
من حساب التوفير إلى الحساب الجاري للعميل، وميزة هـذه          

  ،فيرالطريقة أن العميل يتقاضى فائدة علـى حسـاب التـو          
 بأصـغر   الَّإوفي نفس الوقت ال يحتفظ في حسابه الجـاري          

 مكانيـة تغطيـة أي عجـز       إلى  إرصيد ممكن ألنه مطمئن     

                                           
 :  باسمفُعر تُ)١(

Automated Transfer Services (ATS) 



 ٣٩

 ولكن يالحظُ أن هذه الخدمة تقـدمها البنـوك          ،في أي وقت  
 وبالتالي فإنه إذا نقص رصـيد حسـاب         ؛مقابل أتعاب معينة  

ـ            ة كـل   التوفير عن مبلغ معين فقد تلتهم أتعاب هـذه الخدم
 . أو معظم الفوائد على ودائع التوفير

    ::  ((١١)) آالت صرف النقدية  آالت صرف النقدية --٤٤
وتُعتبر هذه الخدمة من أقدم الخدمات التي تقدمها البنوك         

  ومـؤدى هـذه الخدمـة       ،في الدول الغربية بصـفة عامـة      
         ن َأن صاحب الحساب الجاري يتسلَّم بطاقة ممغنطـة مـدو

كذلك رقما سريا ال يعرفه     م   ويتسلَّ ،عليها رقم حسابه الجاري   
  هو، وعند رغبته في سحب مبلغ معين يضـع البطاقـة            الَّإ

ليه إفي الماكينة ويضغط الرقم السري فتظهر له النقدية وتعاد          
 :  ومن خصائص هذه الخدمة ما يلي،البطاقة

 يمكن للعميل سحب نقدية من أي فرع من فـروع البنـك             -أ
 . داخل الدولة

                                           
 :  باسم تعرف)١(

Automated  Teller  Machines (ATM)  أو Cash Points (CPs)  
 



 ٤٠

طـوال  )  ساعة في اليوم   ٢٤( وقت    يمكن السحب في أي    -ب
 األسبوع على مدار السنة مـا عـدا يـوم الكريسـماس            

 ).  ديسمبر فقط٢٥يوم (

ما أن تظهر للعميل رصيد حسابه      إ أن آلة صرف النقدية      -ج
الجاري على الشاشة مع كل عملية سحب أو أن تعطيـه           
هذا الرصيد بناء على طلبه، وفي هذه الحالة فإن العميل          

 الرصيد على الشاشة فقط أو يطلب بيانًا مكتوبا         قد يطلب 
 . على ورقة تظهر له فورا

 يمكن للعميل أن يطلب كشف حساب يعطى له على الفور           -د
 . أو يرسل له بالبريد خالل ثالثة أيام عمل

 أن يطلب دفتـر  – باستخدام اآللة    – أيضا يمكن للعميل     -هـ
ـ         ل علـى   شيكات جديد، وفي هذه الحالة ال يحصل العمي

 وإنما يرسل له بالبريد خـالل ثالثـة أيـام           ،الدفتر فورا 
 . عمل

  : :  اإليداع في غير أوقات العمل اإليداع في غير أوقات العمل--٥٥
 تتيح هذه الخدمة للعميل أن يـودع نقديـة أو شـيكات            

غالق الفرع الذي يتعامـل     إفي حسابه الجاري خالل أوقات      
. معه سواء بعد ساعات العمل اليوميـة أو أثنـاء العطـالت     



 ٤١

في الحائط مغطاة بغطاء    " فتحة"ذه الخدمة في وجود     وتتمثَّل ه 
 (١)زاحته باليد دون اسـتخدام أي أدوات لفتحـه        إ ُمعدني تتم 

وكذلك مجموعة من المظاريف بحجم معين وبهـا بيانـات          
 وعند الرغبة فـي اإليـداع يقـوم         ،معينة بجوار هذه الفتحة   

اسم العميل، رقـم حسـابه      (العميل بملء بيانات المظروف     
 ) ي، المبلغ المودع، ما إذا كان المبلغ نقدا أو شـيكات          الجار

 والبنـوك التـي     ،ثم يغلق المظروف ويسقطه في هذه الفتحة      
 تقوم –نجلترا إ بLIoyds مثل بنك لويدز     –توفر هذه الخدمة    

بتوفيرها بعض الفروع فقط نظرا لما تتطلبه من احتياطيـات          
  هيل توفير  ض العمالء لسطو اللصوص، ولتس    ُأمن لتفادي تعر

المظاريف واألقالم، وتتمثل هذه االحتياطات فـي أن تكـون          
 فتحات اإليداع هذه فـي صـالة فرعيـة للبنـك ال تفـتح              

 باستخدام البطاقة الممغنطة التي تسـتخدم فـي صـرف           الَّإ
 وفي حالة توافر مثل هذه الصاالت يقوم بنك لويـدز           ،النقدية

 وذلك ؛أيضابتركيب آالت صرف النقدية داخل هذه الصاالت        
حتى يحمي عمالءه الذين يسحبون نقدية من سطو اللصوص         

 . وخاصة في األوقات المتأخرة من الليل
                                           

 Credit Points" الفتحات" تُسمى هذه )١(



 ٤٢

  : :   ((١١)) بطاقة االئتمان بطاقة االئتمان--٦٦
حدى الخدمات المعروفـة التـي      إتُعتبر بطاقة االئتمان    

 ،تقدمها غالبية البنوك في الـدول الغربيـة بصـفة خاصـة           
حساب الجاري شـراء  وبموجب هذه البطاقة يمكن لصاحب ال  

ماكن التي تقبل التعامل     من األ  –سلعة معينة أو خدمة معينة      
ن يحرر شيكًا، ولكنه    أ دون أن يدفع نقدية أو       –بهذه البطاقة   

ثبـات بيانـات    إيوقِّع على نموذج معين بعد أن يقوم البائع ب        
اسم البنك، أسم العميل، رقم البطاقة، تـاريخ        (بطاقة االئتمان   
 : ومن أهم خصائص هذه الخدمة ما يلي) يتهاانتهاء صالح

 – سنة أو سنتين– أنها تحمل فترة صالحية معينة -أ
وذلك يتيح للبنك رفض تجديدها إذا أساء العميل استخدامها 

 . أو إذا ماطل في دفع الرصيد المدين
 يضع البنك حدا أقصى لما يمكن أن يكون -ب

تحميل العميل رصيد الحساب الجاري للعميل مدينًا به، مع 

                                           
ا المصطلحات األخرى التي  ، أمCredit Cardنجليزية  يقابلها باإل)١(

 لـنفس    فهي أسماء مختلفة تُعطَـى     Aceessو  أ Visaنسمع عنها مثل    
 . الشيء وهو بطاقة االئتمان



 ٤٣

 فوائد على هذا الرصيد حيث تحسب هذه الفوائد عادة 
 . على أساس شهري

 يمكن أن تستخدم في طلب سلع أو خدمات معينة -ج
أو حتى في دفع التبرعات بالتليفون، وكل ما يقوم به صاحب 

مالء اسمه واسم البنك ورقم البطاقة وفترة إالبطاقة هو 
  منها السلعة أو الخدمة صالحيتها وذلك للجهة التي يطلب
 . أو الجهة التي يريد دفع التبرع لها

  يمكن أن تستخدم خارج الدولة في الحصول -د
على السلع والخدمات من األماكن التي تقبل التعامل بهذه 

 . البطاقة

ورغم المزايا والتسهيالت التي تحققها بطاقـة االئتمـان         
ـ   إلحاملها فإن البنوك تحاول جاهـدة         ا أخـرى   ضـافة مزاي

. ليها حتى تتمكَّن من جذب أكبر عدد ممكن مـن العمـالء           إ
وعلى سبيل المثال فـإن بنـك ناشـونال وسـت مينسـتر             

ـ  ويطلـق عليـه     ( National West ministerنجلتراإب
ضاف المزايـا اآلتيـة   أقد أعلن أنه  ) Nat Westاختصار 

ــوعي     ــن ن ــدرها م ــي يص ــان الت ــات االئتم  لبطاق
Visa و Access :  



 ٤٤

 ماليين منفذ ٧يمكن التعامل بها مع حوالي  -أ
 . تجزئة داخل بريطانيا وخارجها

 يمكن استخدامها في سحب نقود من بنوك أخرى -ب
 . في الخارج، ولكن مع تحميل العميل بفوائد على هذه المبالغ

ذا أصبح الحساب الجاري للعميل إ في حالة ما -ج
 أسابيع ٧لغ خالل مدينًا بمبلغ معين فانه يمكنه سداد هذا المب

 . وبدون فائدة

لى إ إذا استخدم العميل البطاقة في الحجز لرحلته -د
الخارج فإن البنك يقدم له وألسرته تأمينًا مجانيا ضد 

 . سترلينيإ ألف جنيه ٥٠الحوادث قيمته 

  : : خرىخرىأأ أساليب  أساليب ––  ٧٧
ضافة إلى األساليب السابقة هنـاك أسـاليب أخـرى      باإل

مالء وخاصة كمودعين، ويشمل ذلك     تتبعها البنوك لجذب الع   
 : ما يلي

 تقديم أسعار فائدة تنافسية على الودائع، ولكن -أ
هناك حد أقصى لسعر الفائدة الذي يمكن منحه على الودائع 

ة عوامل مثل سعر الخصم الذي َوالذي يعتمد بدوره على عد



 ٤٥

يحدده البنك المركزي، حجم الطلب على القروض، قدرة 
 . ب حجم معين من الودائعالبنك على استيعا

تقوم بعض :  تقديم كشوف حساب مجانية للعمالء-ب
 البنوك بإرسال كشف الحساب للعميل حسب رغبته والتي 

 وذلك ؛قد تكون نصف سنوية أو ربع سنوية أو حتى شهرية
 . دون تحميل العميل بأي مصروفات

حيث تقوم البنوك :  صرف الشيكات بدون مقابل-ج
ضافته إلى حسابه الجاري دون إيل أو بصرف الشيك للعم
 . خصم أي مصروفات

 كثر أ تقديم دفاتر شيكات مجانية للعمالء، و-د
من ذلك فإن بعض البنوك يراقب عدد الشيكات التي يحررها 
العميل حتى إذا ما تبين أن دفتر الشيكات قد أوشك على 
االنتهاء فإن البنك يقوم بإرسال دفتر شيكات آخر للعميل قبل 

 . ن يطلبهأ

ويتعلق ذلك :  دفع فائدة على الحساب الجاري-هـ
 وتهدف البنوك التي ،بالحسابات الجارية للطلبة خصوصا

تتبع هذا األسلوب إلى جانب الطالب للتعامل معها على أمل 
أن يستمروا في تعاملهم مع هذه البنوك بعد تخرجهم، 



 ٤٦

ن وبالطبع سوف يكون بعض هؤالء الطلبة من كبار المودعي
 . في المستقبل

وتشمل هذه :  تقديم الخدمات المصرفية بالتليفون-و
الخدمات طلب كشف حساب أو دفتر شيكات، تحويل مبالغ 
من حساب إلى آخر، معرفة رصيد الحساب الجاري، دفع 

والبنوك التي توفر هذه الخدمة تقدمها طول . الفواتير
بيوتر  ساعة في اليوم، ويقوم الكوم٢٤األسبوع على مدار 
ف على صوت العميل ويطلب منه َ ويتعر،بالرد على التليفون

 ويقدم بنك ، وبعد ذلك يتلقى األوامر من العميل،رقمه السري
Nat West  جنيه ٣,٥هذه الخدمة مقابل أتعاب قدرها 

 . سترليني كل ثالثة شهورإ

 تقديم خدمة التأمين على الحياة، ومن أمثلة -ز
 . نجلتراإذه الخدمة بنك لويدز بالبنوك التي تقدم ه

 خدمة إدارة استثمارات العمالء في األوراق -ح
 بشراء وبيع – نيابة عن العميل –وهنا يقوم البنك : المالية
 سهم والسندات وتحصيل العائد منها، وفي هذه الحالة األ

قد يترك العميل قرار الشراء والبيع للبنك أو أن يحتفظ لنفسه 
 والبنوك التي تقدم ،د أن يقدم البنك توصياتهباتخاذ القرار بع
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هذه الخدمة عادة ما تضع حدا أدنى لقيمة استثمارات العميل 
حتى يتمتع بهذه الخدمة، وكذلك تحدد األتعاب على أساس 

 . نسبة مئوية من قيمة عملية الشراء أو البيع

رشادات والتوصيات بخصوص ما  تقديم اإل-ط
لتأمين والمعاشات وأوجه االستثمار يناسب العميل من طرق ا

وخاصة فيما يتعلق بالعائد والمخاطرة، أقساط التأمين التي 
يدفعها العميل ومبالغ التأمين التي يستحقها عند بلوغه سن 
معينة، وكذلك معدالت الضرائب التي يمكن أن يتحملها 

 . العميل

 السرعة في صرف الشيكات وقبول اإليداعات، -ى
ظف الشباك باستالم الشيك من العميل وتسليمه حيث يقوم مو

 ويساعد ،المبلغ في الحال وبفئات النقدية التي يرغبها العميل
على تحقيق هذه السرعة مالءمة عدد الشبابيك لعدد العمالء، 
وكذلك وجود آالت صرف النقدية خارج صالة صرف 

 بنفس ُ وبالطبع فان قبول اإليداعات من العمالء يتم،الشيكات
 . لسرعة والسهولةا

 كانت هذه بعض األسـاليب التـي تسـتخدمها البنـوك           
 وبالتالي  ؛في الدول الغربية لجذب أكبر عد ممكن من العمالء        



 ٤٨

لى تحقيق عائد من األتعـاب      إضافة  تنمية الودائع لديها، باإل   
التي تتقاضاها هذه البنوك مقابـل تقـديم بعـض الخـدمات            

 عالن عـن خـدماتها     باإل وبالطبع تقوم هذه البنوك      ،لعمالئها
 وكذلك بوضع نشـرات جيـدة       ،عالم المختلفة في وسائل اإل  

خراج والطباعة في فروعهـا المختلفـة، وأحيانًـا تقـوم           اإل
 . عالن بالبريد عن خدمات معينة لعمالء معينينباإل

 جابـة  واآلن ماذا عن البنوك المصـرية؟ تـتلخَّص اإل        
 : في المالحظات التالية

دخال آالت صرف النقدية فـي      إ ب  قامت بعض البنوك   -
 وتعتبر في   ،بعض فروعها، ولكن ال زال استخدامها محدودا      

 . مرحلة التجربة
صدار بطاقات ائتمان، ولكنهـا     إ قامت بعض البنوك ب    -

ن نظام الشراء عـن طريـق       إلالستخدام خارج مصر حيث     
 . بطاقات غير مألوف في مصر

 –١٩٩١ منذ بداية عـام      – أصبحت البنوك المصرية     -
ة فـي تحديـد أسـعار الفائـدة علـى ودائعهـا بعـد               َحر 

لزامها بهيكل معـين ألسـعار      إأن تخلَّى البنك المركزي عن      
الفائدة ولكن هناك بالطبع حد أقصى ال يمكن تجاوزه، وهـذا           



 ٤٩

الحد األقصى يعتمد على سعر الخصم بالبنك المركزي والذي         
 . المصريةذون الخزانة أيعتمد بدوره على سعر الفائدة على 

  تتقاضــى البنــوك المصــرية أتعابــا غيــر قليلــة -
على خدمات كان من المفروض أن تقدمها مجانًا أو بمقابـل           

 ومن أمثلة ذلك المقابل الذي تتقاضاه هـذه البنـوك           ،رمزي
نظير صرف الشيكات أو نظير إرسال كشـوف الحسـابات          

 . للعمالء
ات  عندما يرغب العميل في الحصول على دفتر شـيك         -

فال بد أن يكتب طلبا يوقِّعه مدير الفرع ثم يدفع العميل ثمـن             
الدفتر، وكذلك عليه  أن يذهب إلى الفرع الذي يتعامل معـه            

 وقد يضطر للذهاب أكثر من مرة للحصـول         ،الستالم الدفتر 
 . على دفتر الشيكات

 رغم أن البنوك المصرية قد اختصـرت إجـراءات          -
 الحسـاب الجـاري    صرف الشيك وإجراءات السحب مـن       

 أن الوقت المستغرق في ذلك ما زال طويالً فـي بعـض             الَّإ
 .  نظرا لقلة عدد الشبابيك بالنسبة لعدد العمالء؛البنوك
 صاالت انتظار العمالء في بعض البنوك تعتبر ضيقة         -

لـى  إضافة  بالنسبة لعدد العمالء الذين يتكدسون داخلها، باإل      



 ٥٠

 وخاصة فـي فصـل      سوء التهوية في بعض هذه الصاالت     
 . الصيف

فإذا أضفنا إلى السلبيات السابقة ضعف الوعي المصرفي        
 اتضح لنا   – بالمقارنة ببعض الدول األخرى    –بين المصريين   

حجم المجهود الذي يجب أن تبذله البنوك المصـرية لجـذب     
 . العمالء المودعين، وخاصة ذوي الحسابات الجارية



 ٥١

  مصطلحات الفصل األولمصطلحات الفصل األول
البنك 

 المركزي
 شهادة إيداع

 شيك
 دفتر شيكات

حساب 
 جاري

ودائع تحت 
 الطلب

 ودائع
التأمين على 

 الودائع
 فائدة

 دفتر التوفير
 شهادة ادخار
 ودائع توفير
كشف حساب

Central Bank 
Certificate of Deposit 

Check; Cheque 
Check Book;Cheaqe 

Book 
Current Account 

Demand Deposits 
Deposits 

Deposit Insurance 
Interest 

Passbook; Bank Book 
Savings Certificate 

Savings Deposits 
Statement; Statement 

of account 
Time Deposits 
Treasury Bills 



 ٥٢

 ودائع آجلة
 ذون خزانةأ
 



 ٥٣

  سئلة على الفصل األولسئلة على الفصل األولأأ
  : :  أجب على األسئلة اآلتية أجب على األسئلة اآلتية––أوالً أوالً 
  أقـل   لماذا تمنح البنوك فوائد علـى ودائـع التـوفير          )١

 من الفوائد على الودائع اآلجلة؟ 

لماذا يضع بعض البنوك حدا أقصـى لقيمـة وديعـة            )٢
 التوفير؟ 

لماذا يتحمل المودع جزاء معينًا إذا قام بسحب وديعتـه           )٣
 اآلجلة قبل موعد استحقاقها؟ 

كيف يمكن أن تؤدي سياسة تحرير االقتصاد المصري         )٤
 دى البنوك؟ لى زيادة حجم الودائع بالجنيه المصري لإ

ما هو تفسير نقص حجم الودائع الجارية بشكل ملحوظ          )٥
 عن الودائع االدخارية في البنوك المصرية؟ 

  أي العبارات اآلتية صواب؟ وأيها خطأ؟ ولماذا؟ –ثانيا  )٦
يمكن للبنوك التجارية قبول ودائع آلجال تجـاوز سـنة           )٧

 . واحدة
 . يالشيك هو الوسيلة الوحيدة للسحب من الحساب الجار )٨
 دفع فوائـد    – طبقًا للقانون    –ال يمكن للبنوك التجارية      )٩

 . على الحساب الجاري



 ٥٤

هل الريـف أو    أأغلب أصحاب ودائع التوفير هم من        )١٠
 . من ذوي الدخول المنخفضة نسبيا

 . يمكن اعتبار الودائع اآلجلة استثمارا مضمونًا نسبيا )١١
يمكن للعميل سحب وديعتـه اآلجلـة قبـل موعـد            )١٢

 . استحقاقها
 . ليس هناك فرق بين الودائع اآلجلة وشهادات اإليداع )١٣

تعتبر شهادات االدخار مناسبة للمودع الذي يرغـب         )١٤
 . في إيداع أمواله لفترة طويلة نسبيا

تلتزم البنوك التجارية في مصـر بتعليمـات البنـك           )١٥
 . المركزي عند تحديد أسعار الفائدة على الودائع لديها

ئع حماية كاملة ألموال    يحقق نظام التأمين على الودا     )١٦
 . المودعين

أوامر الدفع القابلة للتداول تجعل حسـاب التـوفير          )١٧
 . أفضل من الحساب الجاري

كثـر مرونـة مـن      أشهادات اإليداع القابلة للتداول      )١٨
 . شهادات اإليداع التقليدية



 ٥٥

 

    

    السيولةالسيولة
  

 أهمية السيولة في البنوك التجارية  •
  البنوك التجارية الرقابة على السيولة في •

 إدارة السيولة في البنوك التجارية  •
 
 



 ٥٦

  مقدمة مقدمة 
 فإن المعنـى الـذي يتبـادر       " سيولة"عندما تُذكَر كلمة    

 ، وهذا صحيح ولكنـه يعبـر فقـط         " النقدية"إلى الذهن هو    
 أما المعنى الشامل للسيولة فهـو       ،عن المعنى الضيق للسيولة   

قصر وقت وبأقل   أدية في   لى نق إاألصول التي يمكن تحويلها     
 ولكي يعتبر األصل سائالً يجب      ،)من أي أصل آخر   (خسارة  

أن يكون قابالً للتحويل إلى نقدية      : األول: أن يتوافر شرطان  
لـى  إل هذا األصل    َن يتحو أ: في أقصر وقت، والشرط الثاني    

نقدية بأقل خسارة، وهنا يجب مالحظة أن هذين الشـرطين          
ذا انتفى أحدهما فال يمكن اعتبار      إيجب توافرهما معا بحيث     

نقديـة  ) أ( وكمثال على ذلك فقد يمتلك البنـك       ،األصل سائالً 
 شامالً  –، ولكن مجموع األصول السائلة      )ب(أكثر من البنك    

قل من مجموع األصول السـائلة      أ لدى البنك األول     –النقدية
كثـر  أ في هذه الحالة نجد أن البنك الثاني         ،لدى البنك الثاني  

 وذلك على أساس المعنـى الشـامل        ؛ة من البنك األول   سيول
 ولكن هل يكفي هذا الوضع للحكم علـى مسـتوى           ،للسيولة

 ففـي المثـال السـابق      . جابة بالنفي السيولة في أي بنك؟ اإل    
 ماليين جنيه، ولكن    ٥أصوالً سائلة قيمتها    ) أ(قد يملك البنك    



 ٥٧

. فقـط  ماليين جنيه    ٤االلتزامات التي يجب عليه الوفاء بها       
أصوالً سائلة قيمتهـا    ) ب(من الناحية األخرى قد يملك البنك       

  ماليين جنيه ولكن االلتزامات التي يجب عليه الوفاء بهـا           ٧
كثـر  أ وفي هذه الحالة نجد أن البنـك األول         ، ماليين جنيه  ٩

  ؛سيولة من البنك الثاني، وهذا هو المعنى النسـبي للسـيولة          
قدار األصول السائلة التـي     إذن المعنى النسبي للسيولة هو م     

يملكها البنك مقارنة بااللتزامات الواجبة األداء في غضـون         
 والمعنى األخير للسـيولة هـو       ،فترة قصيرة أو عند الطلب    

المعنى الذي سوف تقوم عليه دراسة السـيولة فـي البنـوك         
 . التجارية في هذا الكتاب

وبناء على ذلك فسوف يتناول موضوع السيولة 
 : تاليةالنقاط ال

 . أهمية السيولة في البنوك التجارية
 . الرقابة على السيولة في البنوك التجارية

 . إدارة السيولة في البنوك التجارية



 ٥٨

  أهمية السيولة في البنوك التجارية أهمية السيولة في البنوك التجارية 
تنبع أهمية السيولة في البنوك التجارية من الوظيفة التي         

فمـن  . ةطار النشاط االقتصادي للدول   إتؤديها هذه البنوك في     
 تقـوم   – ببسـاطة شـديدة      –المعروف أن البنوك التجارية     

). أشخاص أو مشروعات  (بتجميع األموال ممن لديهم فائض      
لى األفـراد   إ تجميع األموال في صورة ودائع وتوجيهها        ُويتم

ولكن األمر لـيس بهـذه      . والمشروعات في صورة قروض   
  ألن البنـك لـيس مجـرد قنـاة لنقـل األمـوال              ؛البساطة

 من المودعين إلى المقترضين، ولكنه يـوزع هـذه الودائـع        
. على االستخدامات المختلفة والتي مـن أهمهـا القـروض         

وتعتبر األصول السائلة أهم األصـول التـي يقـوم البنـك            
 ذلك أن هذه الودائع معرضـة       ؛ليهاإالتجاري بتوجيه الودائع    

 وبالتالي يجب أن يكون البنك مسـتعدا        ،للسحب في أي وقت   
.  وقع في مـأزق حـرج      الَّإردها إلى أصحابها فور طلبها و     ل

 فإذا عجز البنـك أو تـأخر عـن رد الودائـع ألصـحابها              
 فـإن ثقـة بـاقي       – وخاصة إذا كانوا من كبار المودعين        –

 مما يدفعهم إلى طلب     ؛المودعين في كفاءة البنك سوف تنهار     



 ٥٩

سحب ودائعهم، وهذا بدوره قد يؤدي إلـى انهيـار البنـك            
 . السهوإف

وهنا قد يسأل البعض لماذا هذه األهميـة التـي يوليهـا            
الباحثون والمشتغلون بالبنوك للسيولة؟ ولماذا يعتبـر نقـص         
 السيولة في البنوك التجارية خطيرا إلى هذا الحد؟ وهـؤالء          

 : قد يستندون إلى ما يلي
 ) الحسـابات الجاريـة   ( أن الودائع تحـت الطلـب        -أ

 . ال تسحب كلها مرة واحدة

ــرة  -ب ــت قاص ــاري ليس ــك التج ــع البن   أن ودائ
نما هناك ودائع التوفير والودائع     إعلى الودائع تحت الطلب، و    

 . اآلجلة والتي قد يمتد أجلها إلى عشر سنوات أو أكثر

ن ذلك ليس صحيحا بشكل مطلق لألسباب       إويمكن القول   
 : اآلتية
 كلها مـرة    ُ صحيح أن الودائع تحت الطلب ال تُسحب       -أ

احدة ولكن هناك أوقات معينة خالل السنة بل وأوقات معينة          و
 . خالل الشهر الواحد تزداد فيها المسحوبات بشكل ملحوظ

ــة -ب   أن مشــكلة الســحب مــن الحســابات الجاري
 فأصـحاب   ؛ال تظهر مع صغار العمالء بل مع كبار العمالء        



 ٦٠

الحسابات الجارية ذات األرصدة الكبيرة هم أكثـر العمـالء          
 ن هؤالء العمـالء لـو كـانوا        إ إذ   ؛ن هذه الحسابات  سحبا م 

في غير حاجة إلى تلك األموال لكانوا قد أودعوهـا ألجـل            
معين حتى تدر عليهم دخالً بدالً من بقائها عاطلة في الحساب          

 . الجاري

 أن ودائع التوفير هي في حقيقة األمر ودائع تحـت           -ج
  إذ يحــق لصــاحب دفتــر التــوفير أن يســحب ؛الطلــب

 وأكثر من ذلك أن صـاحب حسـاب         ،مبلغ في أي وقت   أي  
التوفير قد يكون هدفه من فتح هذا الحساب هو ادخار مبلـغ            
معين لغرض معين، وعند استكمال المبلغ المطلوب فإنه يقوم         

 . بسحبه مرة واحدة

 أنه برغم ارتباط أصحاب الودائع اآلجلة بأجل معين         -د
كل مفاجئ، وفي   للوديعة فإن بعضهم قد يحتاج إلى أموال بش       

لحالة فإنهم يكونون على استعداد للتضحية بالفوائد مـن         اهذه  
 . أجل سحب المبالغ المطلوبة

إذن يجب أن يكـون البنـك التجـاري مسـتعدا لكـل             
ال فإنـه إذا عجـز عـن رد         إاالحتماالت في كل األوقات و    

ن هذه النقطـة    إ ،الودائع فإنه يخاطر ببقائه في دنيا األعمال      



 ٦١

وضح الفرق بين أهمية السيولة في البنوك التجارية        هي التي ت  
ــرى    ــال األخ ــآت األعم ــي منش ــيولة ف ــة الس  وأهمي

ففي الوقت الذي ال يمكن فيه للبنك       ). لخإ.. تجارية ، خدمية  (
 نجـد   – ولو لساعات محدودة     –تأجيل رد الودائع ألصحابها     

أن أي منشأة أخرى يمكنها تأجيل رد الديون مستحقة السداد           
 االتفاق مع الدائنين طالما أن لـديها مـن الظـروف           وذلك ب 

 ومن بين الدائنين الذين يمكن للمنشآت       ،ما يبرر تأجيل السداد   
 األخرى تأجيل رد الديون لهم نجد البنوك التجارية نفسـها،          

ن البنك التجاري قد يجد نفسه مضطرا لتأجيل رد القرض        إإذ  
 هريـة  لمشروع معين إذا كان لدى هذا المشروع ظـروف ق         

 وخالصة القـول أن البنـك       ،أو كان من كبار عمالء البنك     
التجاري مطالب بأال يتوانى عن رد الودائع ألصحابها فـور          
طلبها بصرف النظر عن أي اعتبارات أخرى، وفـي نفـس           
الوقت مطلوب منه أن يتعاون مع عمالئه في رد ما حصلوا           

  .عليه من قروض إذا كان لديهم من األسباب ما يبرر ذلك
وهناك أسباب أخرى الحتفاظ البنك التجـاري بأصـول         

 ؛سائلة منها مواجهة الطلب على القروض من قبل العمـالء         
 فهناك من العمالء من يعتبرهم البنك ذوى أهميـة بالنسـبة           



 ٦٢

 وبالتالي يحرص البنك    ،له سواء كانوا مودعين أو مقترضين     
على تلبية طلباتهم من القروض حتى يحـتفظ بهـم ويحقـق           

 ولو افترضنا أن جميـع طلبـات        ،رباحا من معامالته معهم   أ
االقتراض قد تمت تلبيتها فقد تظهـر أمـام البنـك فـرص             
 استثمارية يكون من األفضل له استغاللها وبالتـالي يجـب          

 . أن تكون لديه أصوالً سائلة الستغالل مثـل تلـك الفـرص           
دة فمثالً قد تتاح أمام البنك فرصة شراء أوراق مالية ذات جو          

أي أنها ذات عائد أكبر ومخاطر أقل بالنسبة لمثيالتها         (عالية  
، وبالتالي فإنه من األفضل للبنك استغالل       )من األوراق المالية  

 مثل تلك الفرص فقد ال تتكرر مـرة أخـرى علـى األقـل              
 . في المستقبل القريب



 ٦٣

  الرقابة على السيولة في البنوك التجارية الرقابة على السيولة في البنوك التجارية 
 وهو المسـئول    ،ك البنوك إذا كان البنك المركزي هو بن     

األول عن إدارة وتوجيه النشاط المصرفي داخل الدولة، فإن         
ــع   ــوك تق ــي البن ــيولة ف ــى الس ــة عل ــئولية الرقاب  مس

 وللقيام بوظيفـة    ؛على عاتق البنك المركزي بالدرجة األولى     
الرقابة على السيولة في البنوك فإن البنك المركزي يسـتخدم          

 : أداتين أساسيتين هما
 . ة االحتياطي القانوني نسب-١
 .  نسبة السيولة القانونية-٢

  : : وفيما يلي شرح لكل منهما وكيفية قياسهماوفيما يلي شرح لكل منهما وكيفية قياسهما
    :: نسبة االحتياطي القانوني نسبة االحتياطي القانوني––أوالً أوالً 

تمثِّل نسبة االحتياطي القانوني تلك النسبة مـن ودائـع          
.  (١)البنوك التي تحتفظ بها لدى البنك المركزي وبدون فائدة         

                                           
 بشأن البنـوك    ١٩٥٧ لسنة   ١٦٣ من القانون رقم     ٤١ا للمادة    تطبيقً )١(

 . واالئتمان



 ٦٤

التي  (١)حدى الوسائل الكمية  إالقانوني  وتعتبر نسبة االحتياطي    
يستخدمها البنك المركزي للتأثير في قدرة البنوك على التوسع        

وبالتـالي خلـق نقـود      ) أو منح االئتمان  (في منح القروض    
 ففي حاالت التضخم يقوم البنك المركزي برفع هذه         ؛إضافية

 النسبة حتى يقلل من قدرة البنـوك علـى مـنح االئتمـان،             
 في حاالت االنكماش فانه يقوم بتخفيض النسبة حتى يزيد          أما

 وبالتالي ضخ أموال    ؛من قدرة تلك البنوك على منح االئتمان      
 . إضافية في االقتصاد القومي

وعملية خلق النقود من قبل البنوك تقـوم علـى فكـرة            
 ، ومؤداها أن البنوك يمكنها خلق نقود إضـافية         "المضاعف"

 ويمكن توضـيح    ،ة في الودائع لديها   بما يعادل أضعاف الزياد   
 قـد حصـل   ) أ(أساس فكرة المضاعف بافتراض أن البنـك    

 جنيه، وإذا كانـت نسـبة       ١٠٠٠ضافية قدرها   إعلى وديعة   
 جنيه لـدى البنـك      ٢٠٠٪ فإنه يودع    ٢٠االحتياطي القانوني 

                                           
 وسـعر   ،خرى هي عمليات السـوق المفتوحـة      ساليب الكمية األ   األ )١(

   معالجتها بالتفصيل في اقتصاديات النقـود       ُالخصم، وهذه األساليب تتم 
 . والبنوك



 ٦٥

  جنيه، ويظهـر ذلـك      ٨٠٠المركزي ويقرض الباقي وقدره     
  :كما يلي) أ(في ميزانية البنك 
  ) ) أأ((ميزانية البنك ميزانية البنك 

 خصوم وحق ملكية         أصول 
  أرصدة لدى البنك ٢٠٠

 المركزي
   قروض٨٠٠

  ودائع١٠٠٠

 
 جنيه  ٨٠٠ –فإذا قام الشخص الذي حصل على القرض        

فإن البنك األخير يـودع     ) ب( بإيداع نفس المبلغ في البنك       –
ـ          ٢٠ قراض إ٪ من هذا المبلغ لدى البنك المركزي وتقـوم ب
 : كما يلي) ب(ي، ويظهر ذلك في ميزانية البنك الباق

  ) ) بب((ميزانية البنك ميزانية البنك 
        خصوم وحق ملكية   أصول
١٦٠

 
٦٤٠

أرصدة 
لدى البنك 

 المركزي
قروض

 
٨٠٠

 

 
ودائع



 ٦٦

 
 

 وهنا يفتـرض أيضـا أن القـروض يمكـن إيـداعها            
في بنك ثالث، وتكرر نفس العملية مع باقي البنوك فيصـبح           

  جنيـه منهـا     ٥٠٠٠ه من ودائع إضـافية       خلق َمجموع ما تم 
 جنيه أرصـدة لـدى البنـك        ١٠٠٠ جنيه قروض،    ٤٠٠٠

 : ويمكن توضيح ذلك بالمعادلة التالية. المركزي
 د

 = و ∆
 ط

 
  : : حيث حيث 

 . التغير في ودائع الجهاز المصرفي ككل=  و ∆
 . الزيادة األولية في الودائع=    د 
 . نسبة االحتياطي القانوني=   ط 

  : : التطبيق على المثال السابق نجد أنالتطبيق على المثال السابق نجد أنوبوب
١٠٠ 

 = و ∆
٠,٢٠ 

  جنيه٥٠٠= 



 ٦٧

  : : أوأو
١٠٠ 

 ×١٠٠٠= و ∆
٢٠ 

  جنيه٥٠٠= 

 
ن ناتج هذا   إ إذ   ؛ عن المضاعف  ١٠٠/٢٠ويعبر الكسر   
نه يمكن خلق ودائـع     إ أي   ٥ = ١٠٠/٢٠الكسر عبارة عن    

ادة في الودائع إذا كانت نسبة      مثال الزي أإضافية تعادل خمسة    
 . ٪٢٠االحتياطي القانوني 

 : وتقوم عملية خلق النقود على افتراضات معينة مثل
 أن قيمة الودائع التي تخلقها والقروض التي تمنحهـا          -أ

البنوك ال تمثِّل بالضرورة نقودا فعلية وإنما هو حساب يفتحه          
مـة هـذا    البنك للعميل يجيز له سحب شيكات على البنك بقي        

 . الحساب

 أن الشيكات، التي يسحبها العميل على بنك معـين          -ب
إيداعها في بنك آخرُسوف يتم  . 

 غياب أية عوامل أخرى تؤثر على عمليـة خلـق           -ج
  ب النقود خارج الجهاز المصرفي، أو احتفاظ       ُالنقود مثل تسر



 ٦٨

بعض البنوك باحتياطي لدى البنك المركزي يفـوق النسـبة          
 . القانونية

 النسبة لمصـر فـإن نسـبة االحتيـاطي المعمـول           وب
٪ طبقًا لتعليمات البنك المركزي المصـري       ١٥بها حاليا هي    
(١)ن ما يليوالتي تتضم  : 

 تلتزم البنوك التجارية وبنوك االسـتثمار واألعمـال         *
بأن تحـتفظ لـدى البنـك       ) سكانفيما عدا بنك التعمير واإل    (

دائنة بنسبة ال تقـل     المركزي المصري وبدون فائدة بأرصدة      
٪ مما لديها من أرصدة الودائع بالجنيـه المصـري          ١٥عن  

 : تحتسب وفقًا للقواعد اآلتية

ن بسط النسبة من األرصدة المحتفظ بهـا لـدى          َ يتكو -أ
 البنك المركـزي بالجنيـه المصـري وفقًـا         
لما تظهره سجالت البنك المركزي مسـتبعدا       
 منها رصيد حساب البنك المركزي المخصص     

 . للتمويل الذي ال يقابله نقدية بخزائن البنك

                                           
لمصري بتاريخ   صادر من البنك المركزي ا     ٣٠٨ كتاب دوري رقم     )١(

١٦/١٢/١٩٩٠ . 



 ٦٩

 يتكون مقام النسبة مـن ودائـع العمـالء بالجنيـه            -ب
 . المصري

 يكون توقيت األرصدة المدرجة في بسـط النسـبة          -ج
الحقًا لتوقيت األرصدة في مقام النسبة بفتـرة        

 . أسبوعين

 تحتسب النسبة على أساس المتوسط اليـومي أليـام          -د
 .  خالل األسبوعالعمل الفعلية

ذا لم يلتزم أي من البنوك بالحـد األدنـى لمتوسـط    إ *
األرصدة االحتياطية وفقًا للترتيب المتقدم يجوز لمجلس إدارة        
البنك المركزي توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في         

 . قانون البنوك واالئتمان
تلتزم البنوك بموافاة البنك المركزي في موعد غايتـه   *
 : االثنين من كل أسبوع بالبيانات التاليةيوم 

بيان بودائع العمالء بالجنيه المصري خالل أيام عمل        )  أ
 .األسبوع السابق

بيان نسبة االحتياطي يراعى فيه وجود فارق زمني        ) ب
ته أسبوعان بين األرصدة في بسط النسبة واألرصدة فـي          َمد

 . مقام النسبة



 ٧٠

 ُاطي القانوني يـتم   مما سبق يتضح أن قياس نسبة االحتي      
 : طبقًا للمعادلة التالية

 = نسبة االحتياطي القانوني 
  نقدية رصيد التمويل الذي ال يقابله– المصري دة لدى البنك المركزي بالجنيهأرص

  المصريالودائع بالجنيه
 

 ٪ ١٥وبــالطبع فــإن هــذه النســبة يجــب أن تكــون 
البنـك  على األقل، وإذا نقص رصيد البنك التجـاري فـي           

 المركزي عما يجب أن يكون عليه جـاز للبنـك المركـزي            
أن يقرر خصم مبلغ من رصيد البنك التجاريـة ال يجـاوز                 

من قيمة العجز، ويضاف هذا المبلغ      ) ربع في المائة  (٪  ٠,٢٥
  ،إلى الحساب الخـاص بالرقابـة علـى البنـوك التجاريـة           

 أو إذا   ٪ مما يجب أن يكون عليه الرصيد      ٥وإذا جاوز العجز    
  ا جاز لمجلـس إدارة البنـك         َاستمر العجز لمدة تتجاوز شهر

عطاء قروض  إالمركزي أن يفرض على البنك التجاري عدم        
(١) استيفاء النقصَجديدة حتى يتم   . 

                                           
 فـي شـأن البنـوك       ١٩٥٧ لسـنة    ١٦٣ من القانون رقم     ٤٢ مادة   )١(

 . واالئتمان

١



 ٧١

    :: نسبة السيولة القانونية نسبة السيولة القانونية––ثانيا ثانيا 
تُعِبر نسبة السيولة القانونية عن حجم األصول السـائلة         

  مقارنـة بااللتزامـات الواجبـة األداء        التي يحتفظ بها البنك   
في غضون فترة قصيرة أو عند الطلب، وذلك تطبيقًا للمعنى          

 وكما هو الحال مع نسبة      ،النسبي للسيولة كما سبق توضيحه    
االحتياطي القانوني فإن نسبة السيولة القانونية يفرضها البنك        

ن لمجلس إدارة البنك    إالمركزي على البنوك التجارية، حيث      
لمركزي أن يضع قواعد تحديد نسبة ونوع األموال السـائلة          ا

 .  (١)التي يجب أن تحتفظ بها البنوك التجارية
وطبقًا آلخر تعليمات البنك المركـزي المصـري فـإن          
البنوك التجارية ملتزمة باالحتفاظ بنسـبة للسـيولة بالجنيـه          

 ونسـبة للسـيولة بـالعمالت      . ٪٢٠ها األدنى   ُالمصري حد
(٢)٪ وفقًا للمكونات اآلتية٢٥ها األدني ُاألجنبية حد :  

                                           
 . من القانون السابق) أ( فقرة ٤٠ مادة )١(
 .  صادر من البنـك المركـزي المصـري        ٣٠٩ كتاب دوري رقم     )٢(

 . ٢٧/١٢/١٩٩٠في 
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  : :  نسبة السيولة بالجنيه المصري نسبة السيولة بالجنيه المصري--١١
  : : مكونات البسطمكونات البسط

 .  نقدية-

 الفائض في األرصدة االحتياطية لدى البنك المركزي        -
 . عن متطلبات الحد األدنى لنسبة االحتياطي

 شيكات وحواالت وكوبونـات أوراق ماليـة تحـت          -
 . التحصيل

 . لخزانة أذون على ا-

 أوراق الحكومة المصرية القابلة للتداول مـع البنـك          -
 . المركزي

  أوراق تجارية مخصـومة تسـتحق الـدفع خـالل           -
 .  شهور وتحمل توقيعين تجاريين على األقل٣

جـراء  إبعد  ( صافي المستحق على البنوك في مصر        -
جمالي المبالغ المستحقة على البنوك في مصر       إالمقاصة بين   

 ). المستحقة لهاوالمبالغ 

 ويستبعد من بسـط النسـبة القـروض التـي يحصـل            
 . عليها البنك بضمان األصول السابقة
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  : : مكونات المقاممكونات المقام
 شيكات وحواالت وخطابات اعتماد دورية مسـتحقة        -
 . الدفع

جـراء  إبعـد   ( صافي المستحق للبنوك في مصـر        -
 جمالي المبالغ المستحقة على البنوك في مصر      إالمقاصة بين   

 ). والمبالغ المستحقة لها

 .  المستحق للبنوك في الخارج-

شاملة المحصل كغطاء لالعتمـادات     ( ودائع العمالء    -
 ). المستندية

٪ من القيمة غير المغطاة نقدا مـن خطابـات          ٥٠ -
الضمان االبتدائية وتلك المكفولة من بنوك الدرجـة األولـى          

خطاب ضـمان   صدار  إبالخارج، وفي حالة قيام أحد البنوك ب      
نهائي بناء على طلب بنك آخر وبكفالته تدرج القيمـة غيـر            
المغطاة نقدا من هذا الخطاب في مقام نسبة السيولة الخاصة          

 ). بكل من البنكين
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  : :  نسبة السيولة بالعمالت األجنبية نسبة السيولة بالعمالت األجنبية--٢٢
  : : مكونات البسطمكونات البسط

 .  ذهب ونقدية-

ال تتضمن اإليداعات في    ( أرصدة لدى البنك المركزي      -
٪ من الودائع بالعمالت األجنبيـة وكـذا        ١٥طار نسبة الـ    إ

 ). ٪ الخاصة بالسوق المصرفية الحرة٣نسبة الـ 

 شيكات وحواالت وكوبونـات أوراق ماليـة تحـت          -
 . التحصيل

  أوراق تجارية مخصـومة تسـتحق الـدفع خـالل           -
 .  شهور وتحمل توقيعين تجاريين على األقل٣

ــي  - ــوك ف ــى البن ــتحق عل ــافي المس  مصــر  ص
 جمـالي المبـالغ المسـتحقة      إجراء المقاصـة بـين      إبعد  (

 ). على البنوك في مصر والمبالغ المستحقة لها

 .  أرصدة لدى البنوك في الخارج-

ويستبعد من البسط القروض التي يحصل عليهـا البنـك     
 كما يستبعد من كـل مـن البسـط          ،بضمان األصول السابقة  

لتي تحتفظ بها البنـوك     والمقام غطاء االعتمادات المستندية ا    
 . لدى مراسليها في الخارج لهذا الغرض
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  : : مكونات المقاممكونات المقام
 شيكات وحواالت وخطابات اعتماد دوريـة مسـتحقة      -
 . الدفع

جـراء  إبعـد   ( صافي المستحق للبنوك فـي مصـر         -
جمالي المبالغ المستحقة على البنوك في مصر       إالمقاصة بين   

 ). والمبالغ المستحقة لها

 . بنوك في الخارج المستحق لل-

 .  ودائع العمالء-

٪ من القيمة غير المغطاة نقـدا مـن خطابـات           ٥٠ -
 ال تتضمن القيمة غيـر المغطـاة نقـدا         (الضمان المصدرة   

من خطابات الضمان االبتدائية وتلك المكفولـة مـن بنـوك           
صـدار  إالدرجة األولى بالخارج، وفي حالة قيام أحد البنوك ب        

   على طلب بنك آخر وبكفالته تدرج       خطاب ضمان نهائي بناء 
القيمة غير المغطاة نقدا من هذا الخطاب فـي مقـام نسـبة             

 ). السيولة الخاصة بكل من البنكين

 تحتسب النسبة على أساس المتوسط اليـومي أليـام          *
 . العمل الفعلية خالل الشهر
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 إذا لم يلتزم أي من البنوك بالحد األدنى المقرر لنسبة           *
الجنيه المصري أو بالعمالت األجنبيـة وفقًـا        السيولة سواء ب  

للترتيب المتقدم يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي توقيع أي         
 . من الجزاءات المنصوص عليها في قانون البنوك واالئتمان

  م أن البنوك التجاريـة المصـرية يجـب         َويعني ما تقد 
٪ على األقل مـن التزاماتهـا بالجنيـه         ٢٠أن تحتفظ بنسبة    

٪ ٢٥ري في صورة أصول سائلة، وأن تحتفظ بنسـبة          المص
على األقل من التزاماتها بالعمالت األجنبيـة فـي صـورة           

ضت للعقوبات المنصوص عليها    َ تعر الُّإأصول سائلة أيضا و   
لزام إ ويهدف البنك المركزي من      ،في قانون البنوك واالئتمان   

تقرار البنوك باالحتفاظ بنسبة سيولة معينة إلى الحفاظ على اس        
نشاط البنوك، وكذلك الحفاظ علـى سـمعتها أمـام دائنيهـا            

 كذلك فإن وجود عجز في السيولة       ،وخاصة أصحاب الودائع  
لدى البنك التجاري قد ال يمكنه من رد الودائع إلى أصحابها           

 شاعات عـن عجـز البنـك       عند طلبها، وبالتالي تسري اإل    
  –  أو جميـع المـودعين     –مما يدفع كثيرا من المـودعين       

 مما يؤدي في النهاية إلى انهيـار        ؛إلى طلب سحب ودائعهم   
 . فالسهإالبنك و



 ٧٧

 والمطلــع علــى تركيــب نســبة الســيولة القانونيــة 
  يالحـظ   – سواء بالجنيه المصري أو بالعمالت األجنبيـة         –

 أن بسط النسبة عبارة عن أصول يمكن تحويلها إلـى نقديـة            
ر أو بـدون    في غضون فترة قصيرة وبأقل قدر من الخسـائ        

 كما أن مقام النسبة يمثِّـل التزامـات         ،طالقخسائر على اإل  
 . يمكن أن يطالَب البنك بسدادها خالل فترة أو عند الطلب
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  إدارة السيولة في البنوك التجارية إدارة السيولة في البنوك التجارية 
تمثِّل إدارة السيولة جزءا هامـا مـن إدارة األصـول           

ه  من أجل تحقيق أهداف هذ     ؛في البنوك التجارية   (١)والخصوم
 ن الهدف المشترك لمنشآت األعمال بصـفة عامـة         إ ،البنوك

  هو تحقيـق أقصـى ثـروة للمـالك         – ومن بينها البنوك     –
 وال يتـأتى    ،)سهم العاديـة  أي تحقيق أقصى قيمة سوقية لأل     (

ذلك باألخذ في االعتبار مستوى الربح فقـط ولكـن أيضـا            
باألخذ في االعتبار درجة المخاطرة في مجاالت التوظيـف         

 وبالنسبة للبنوك التجارية فإن هناك      ، (٢)تي تحقق هذا الربح   ال
 هدفًا آخر ال يقـلُّ أهميـة عـن هـدف تحقيـق األربـاح               

  وهو تحقيق قـدر مالئـم مـن السـيولة           – بل قد يفوقه     –
 وقبل الـدخول    ،بما يحافظ على بقاء البنك واستمرار نشاطه      

             ف ُفي تفاصـيل إدارة السـيولة فانـه مـن المفيـد التعـر 

                                           
)١(ع في هذا الموضوع يمكن الرجوع إلى للتوس  : 

دارة األصول والخصـوم    إتقييم فاعلية مناهج    "خرة مكاوي،   أبو ف نادية  
 غير منشورة، مكتبة كلية التجارة      رسالة دكتوراه " (ي البنوك المصرية  ف

 ). ١٩٨٨جامعة عين شمس، 
  .دارة المالية هذا الموضوع بالتفصيل في كتب اإل يعالج)٢(
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ى المكونات الرئيسية لميزانية البنك التجاري على النحـو         عل
 : التالي

  ميزانية البنك التجاريميزانية البنك التجاري
 الخصوم وحقوق الملكية   األصول

 
 أصول

 
 

 سائلة
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 أوراق -
٣ة َتجارية لمد 

 شهور 
 أو أقل

- 
 قروض

- 
 استثمارات
 أصول -

 أخرى

 ودائع آجلة
 
 
- 

شيكات 
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العمالء نظير 
خطابات ضمان 

واعتمادات 
 مستندية وخالفه

 

التزامات 
البنك نظير 

ضمان  خطابات
واعتمادات 

 مستندية وخالفه
 

  ف على طبيعة مكونات ميزانية البنـك       ُواآلن يمكن التعر
 : تجاريال
  : :  الخصوم وحقوق الملكية الخصوم وحقوق الملكية--١١

وهي تمثِّل األمـوال المملوكـة      : حقوق الملكية    ) أ (
في (و هيئات   ألصحاب البنك سواء كانوا أفرادا أ     

أو كانت الدولة هي    ) حالة بنوك القطاع الخاص   
). في حالة بنوك القطـاع العـام      (المالكة للبنك   

 وبالطبع فإن هذه األموال ال يتوقَع مطالبة البنك       
 .  أموال مملوكة– بالتعريف –بردها للغير فهي 

وهي تمثِّل المكون الرئيسي للخصـوم      : الودائع ) ب (
حـد  أفي ميزانية البنك التجاري باعتبارها تمثِّل       

شقي نشاط البنك التجاري والمتمثِّل فـي قبـول         



 ٨٢

  وبصـرف النظـر     ،الودائع ومـنح القـروض    
عن مسميات هذه الودائع فإن ألصحابها الحـق        

 – أو رد جزء منهـا       –البة البنك بردها    في مط 
 وبالتالي يجب على البنـك أن يكـون         ؛أي وقت 

 . مستعدا لمواجهة مثل ذلك الموقف

شيكات وحواالت وخطابـات اعتمـاد دوريـة         ) ج (
وتمثِّل التزامات على البنك سوف     : مستحقة الدفع 

ا       ُيتمفبالنسـبة   ، دفعها خالل فترة قصـيرة جـد 
 فهي شيكات   ؛الدفعللشيكات والحواالت مستحقة    

وحواالت مصرفية مسحوبة على البنك لصـالح       
عمالء معينين ولكن البنك لم يكن قد قام بـدفع          

عداد الميزانية، ولكنه سيدفع    إقيمتها حتى تاريخ    
 وبالنسـبة   ،قيمتها بعد ذلك بفترة وجيـزة جـدا       

نهـا  إلخطابات االعتماد الدورية مستحقة الدفع ف     
بنك بدفع مبالغ معينة    تمثِّل تعليمات من عمالء ال    

 في تواريخ   - أو ألفراد معينين     –لجهات معينة   
عطـاء  إمثال ذلك أن يقوم أحد العمالء ب      . معينة

تعليمات للبنك بدفع مبلغ شهري لجهـة معينـة         



 ٨٣

وذلك خصما على الحساب الجاري لذلك العميل،       
 ألن موعد دفعـه  ؛ويظهر هذا البند في الميزانية   

عـداد  إد حتى تـاريخ     قد حان ولكنه لم يسدد بع     
 . الميزانية

هي األرصـدة التـي تكـون       : المستحق للبنوك  ) د (
 سواء داخل   –مستحقة على البنك لبنوك أخرى      

 ُ نتيجة عمليات مصرفية تتم    –الدولة أو خارجها    
 مثـال ذلـك     ؛بين هذا البنك والبنوك األخـرى     

الشيكات المسحوبة على البنك لصـالح عمـالء        
ك األخرى لدى هذا    بنوك أخرى، أو ودائع البنو    

 وهنا يجب مالحظة أنه من غير الحكمـة         ،البنك
جمالي األرصـدة المسـتحقة للبنـوك       إاعتبار  

جراء المقاصـة   إكالتزام على البنك ولكن يجب      
. بينها وبين األرصدة المستحقة علـى البنـوك       

 فعلى سبيل المثال قد يكون المسـتحق للبنـوك         
  مليون جنيـه والمسـتحق علـى البنـوك         ١١

جراء المقاصة بين الرصيدين    إاليين، فإنه ب   م ٨ 
 هـي  ) الصـافي (نجد أن المحصـلة النهائيـة       
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 ماليين جنيه أرصدة مستحقة للبنوك األخرى،       ٣
 . وقد يحدث العكس بالطبع

  : :  األصول األصول--٢٢
وهي األصول التي يمكـن     : األصول السائلة  ) أ (

لى نقدية في فترة قصـيرة وبأقـل        إتحويلها  
. طـالق خسائر أو بدون خسـائر علـى اإل       
أصـول  : وتنقسم هذه األصول إلى جـزءين     

 وأصول سائلة ذات    ،سائلة ال تحقق أي عائد    
 ويشمل النوع األول النقدية والـذهب       ،عائد

واألرصدة لدى البنك المركـزي، فالنقديـة       
والذهب كامنة في خزائن البنك أما األرصدة       
 لدى البنك المركزي فـال يتقاضـى البنـك         

 عليـه قـانون     َا نص عنها أي فوائد طبقًا لم    
 وفيمـا يتعلـق     ،يضـاحه إالبنوك كما سبق    

باألصول ذات العائد فتتمثَّل في بقية األصول       
السائلة، وإن كان هناك جزء من المسـتحق        

 وهو الجزء المتمثِّـل     ؛للبنوك ال يحقق عائدا   
في الشيكات المسحوبة على البنوك األخرى      
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 وفي نطـاق    ،لصالح البنك موضع الدراسة   
صول تعتبر أذون الخزانـة أفضـلها       هذه األ 

 حيث تتوافر فيها العناصـر      ؛طالقعلى اإل 
 : التالية

 بمعنــى أن المخــاطر :  أنهــا ذات جــودة عالميــة-
  ألنها صـادرة مـن الحكومـة ممثَّلـة          ؛فيها منعدمة تقريبا  

في وزارة المالية، كما أن عائدها يعتبـر مرتفعـا بالنسـبة            
ق حيث وصل سـعر الفائـدة       ألسعار الفائدة السائدة في السو    
صدار ٪ سنويا بالنسبة إل   ١٩,٤على أذون الخزانة المصرية     

 . ١٩٩١سبوع الثالث من أكتوبر األ

ن فتـرة اسـتحقاق     إحيث  :  أنها ذات استحقاق قصير    -
ن كانت تصـل    إأذون الخزانة المصرية ثالثة شهور فقط، و      

 . أحيانًا إلى ستة شهور

 البنك الذي يمتلك أذون     وهذا يعني أن  :  أنها سهلة البيع   -
خزانة يمكنه بيعها للبنك المركزي مقابل خصم نسبة معينـة          

 وعموما يتوقـف    ،من قيمتها، وهذه النسبة تكون ضئيلة عادة      
 عـن القيمـة   –مقدار النقص في قيمة بيـع أذون الخزانـة        

 .  على الفترة المتبقية حتى تاريخ االستحقاق–االسمية 
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لرئيسـي لجانـب    ويمثِّل المكون ا  : التوظيف ) ب (
األصول في البنك، وفي داخـل التوظيـف        
تمثِّل القروض الجـزء األكبـر مـن هـذا          
التوظيف، وفـي داخـل التوظيـف تمثِّـل         
 القروض الجزء األكبر من هذا التوظيـف،       
بل وتمثِّل الجزء األكبر من جانب األصـول        
ككل باعتبارها تمثِّل أحد شقي نشاط البنـك        

تعتبر أكثـر    وكذلك فإن القروض     ،التجاري
  متمثِّلـة   –يـرادات   أصول البنك تحقيقًا لإل   

في الفوائد المحصلة على القروض الممنوحة      
 وبالتالي فهي المصدر الرئيسـي      –للعمالء  

سهم أما االستثمارات فتمثِّل األ   . ألرباح البنك 
والمستندات التي يشـتريها البنـك بغـرض       
تحقيق عائد منهـا، وكـذلك تمثِّـل قيمـة          

ـ     ،ي بنـوك وشـركات أخـرى      مساهماته ف
وفي هذا المجال تجدر اإلشارة إلى أن البنك        
 التجاري ال يجـوز لـه اسـتثمار أموالـه          

     قانون  ُفي العقارات أو المنقوالت حيث ينص 
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البنوك واالئتمان على أنه يحظر على البنك       
التجاري التعامل فـي المنقـول أو العقـار         

 : بالشراء أو البيع أو المقايضة فيما عدا

  العقار المخصص إلدارة أعمـال البنـك أو للترفيـه           -
 . عن موظفيه

-           المنقول أو العقار الذي تؤول ملكيته إلى البنك وفـاء 
لدين له قبل الغير على أن يقوم البنك بتصفيته خالل سنة من            
تاريخ أيلولة الملكية بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسـبة         

ة َ هذه المـد   َلمركزي مد للعقار، ويجوز لمجلس إدارة البنك ا     
 .  (١)عند االقتضاء

 أصول أخرى وتتمثَّل هذه األصول أساسـا        ) ج (
في األصول الثابتة الخاصـة بالبنـك مثـل         
المباني واألثاث والمعدات المختلفـة والتـي       

 . تلزم لمزاولة نشاط البنك وإدارة أعماله

فيظهـر أسـفل    " حسابات نظاميـة  "أما فيما يتعلق ببند     
باعتباره ال يمثِّل أحد مكونات األصول أو الخصوم        الميزانية  

                                           
البنـوك   بشأن   ١٩٥٧ لسنة   ١٦٣من القانون رقم    ) أ( فقرة   ٣٩ مادة   )١(

 . واالئتمان
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تعني أنه حساب يتسـاوى     " حساب نظامي " وعبارة   ،في البنك 
نه حساب مؤقت   إفيه الرصيد الدائن مع الرصيد المدين، أي        

 وبالتالي فإنه عند قراءة ميزانية أي بنك        ؛تمام عملية معينة  إل
أن يكون  نجد أن الرقم الذي يظهر أسفل جانب األصول ال بد           
  فمـثالً   ،مساويا للرقم الذي يظهر أسـفل جانـب الخصـوم         

لو أصدر البنك خطاب ضمانًا لصالح عميل معـين يضـمنه           
بمقتضاه في سداد مليون جنيه لطرف ثالث فإن هذا المبلـغ           
يمثِّل التزاما على البنك تجاه الطرف الثالث في حالة عجـز           

لمبلغ التزاما  العميل عن السداد، وفي نفس الوقت يكون هذا ا        
 ،على العميل تجاه البنك في حالة قيام البنك بالسداد نيابة عنه          

٪ من القيمة غير    ٥٠وما يهمنا في الحسابات النظامية هو أن        
المغطاة نقدا من خطابات الضمان يدخل ضمن مكونات مقام         
نسبة السيولة القانونية، وذلك باعتبار أن هذه القيمـة غيـر           

 .  التزاما محتمالً على البنكالمغطاة نقدا تعتبر
وفي ظل التصنيف السابق لميزانية البنك التجاري فـإن         

كيف يقوم البنك التجاري    : السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو     
جابة هي أن ذلك يـرتبط بـالنواحي        بإدارة السيولة لديه؟ اإل   

 : اآلتية
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 . طبيعة بنود الخصوم -أ

 . طبيعة أصول البنك -ب

 . ك ومدى التوافق أو التعارض بينها أهداف البن-ج

فبالنسبة للخصوم نجد أن أهم بنودها هو الودائع والتـي          
ــحبها  ــق ألصــحابها س ــا –يح ــزء منه ــا أو ج   – كله

 وبالنسـبة   ،في أي وقت بصرف النظر عن اسـم الوديعـة         
 ألصول البنك التجاري نجدها تنقسم إلى جـزءين رئيسـيين          

ل السـائلة    همـا األصـو    – بخالف األصـول األخـرى       –
 واألصول السائلة يمكن للبنك تحويلها إلى نقديـة         ،والتوظيف

 في أقصر وقت وبأقل خسائر، وبالتالي نالحـظ أن العائـد           
  مـنخفض بالمقارنـة     – بصـفة عامـة      –من هذه األصول    
: أما التوظيـف فينقسـم إلـى جـزءين        . مع باقي األصول  

فالقروض يصـعب علـى البنـك       . القروض واالستثمارات 
 وبالتالي تنتفي   ؛ردادها من العمالء قبل تواريخ استحقاقها     است

صفة السيولة منها، ومن الناحية األخرى فإن هذه القـروض          
هي المصدر الرئيسي ألرباح البنك نظرا لضخامة حجمهـا         

 وكذلك نظرا للفوائـد المرتفعـة       ،بالمقارنة مع باقي األصول   
فيما يتعلـق    و ،نسبيا التي يتقاضاها البنك على هذه القروض      
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باالستثمارات فتمثِّل األسهم والسندات التـي يقتنيهـا البنـك          
 بغرض تحقيق ربح منها وكذلك مساهماته فـي مشـروعات          

  وعادة يصعب تصفية هـذه االسـتثمارات        ،أو بنوك أخرى  
ن حدث فإن ذلك غالبا ما يحقـق خسـائر          إفي فترة وجيزة و   

 الناحيـة   وبالتالي تنتفي صفة السـيولة منهـا، ومـن      ؛للبنك
 األخرى فإن هذه االستثمارات تحقق للبنـك عائـدا أعلـى           

أما فيما يتعلَّق بأهـداف البنـك       . مما تحققه األصول السائلة   
 : التجاري فتتمثَّل في ثالثة أهداف رئيسية

وتعني االحتفاظ بحجم مناسب من األصول      :  السيولة -
 ت السائلة لمواجهة االلتزامات العاجلـة وأهمهـا المسـحوبا        

 . من الودائع
ــة- ــك   : (١): الربحي ــوال البن ــف أم ــي توظي  وتعن

في أصول تحقق عائد مناسب، يكفي لتغطية مصروفات البنك         
ضافة إلى تحقيق فائض     باإل – وأهمها الفوائد على الودائع      –

                                           
 فالربح هو مقدار صافي األربـاح       ؛ هناك فرق بين الربح والربحية     )١(

ا الربحية فهـي     في نهاية السنة، أم    – أو أي منشأة     –التي يحققها البنك    
      استخدامها أو توظيفها لتحقيـق      َنسبة صافي الربح إلى األموال التي تم 

 . هذا الربح
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وزع جزء منه على المالك ويستخدم البـاقي فـي تنميـة            َي
 . طه وبالتالي تنمية نشا؛األموال المملوكة للبنك

 ويقصد بـه هنـا توظيـف أمـوال البنـك           :  األمان -
في أصول ذات مخاطرة منخفضة نسبيا بالمقارنـة بالعائـد          
 منها، وبعبارة أخرى فإنه عند مستوى معـين مـن العائـد            
على أصول معينة فإن البنك يحاول توظيف أمواله في أقـل           

 . هذه األصول مخاطرة

 نــك ويوضــح الجــدول التــالي تصــنيف أصــول الب
من حيث مستويات السيولة والربحية واألمان في كل منهـا،          

جراء تصنيف للبنود الفرعية داخـل      إمع مالحظة أنه يمكن     
كل مجموعة من األصول وذلك من حيث ارتباطها بأهـداف          

 . البنك أيضا

من حيث من حيث   تصنيف أصول البنك التجاريتصنيف أصول البنك التجاري
  ارتباطها بكل من أهداف البنك ارتباطها بكل من أهداف البنك 

 أهداف البنك
س أصول البنك

 يولة
ر

 بحية
أم

 ان



 ٩٢

 أصول سائلة
 توظيف

قروض (
 )واستثمارات

ع
 الية

ض
 عيفة

ض
 عيفة

ع
 الية

ع
 الية

ض
 عيفة

 
وبالنسبة ألهداف البنك التجاري فإنـه يمكـن تصـوير          

 : العالقة بينها كما يلي
                 سيولة

 
 
 

    ربحية                                       أمان
 تعارض

 
 تعارض

 
 توافق



 ٩٣

كيف يحقق البنك التجاري إدارة كـفء       : نوالسؤال اآل 
 وفي ظل أهدافـه     ،للسيولة في ظل الطبيعة المتباينة ألصوله     

 المتباينة أيضا؟ وهنا قد يجيب البعض بأن البنك المركـزي          
  وبالتـالي   ؛قد حدد نسبة معينة للسيولة تلتـزم بهـا البنـوك          

     على ذلك بأن نسبة السيولة      ُال توجد مشكلة، ولكن يمكن الرد 
 القانونية تمثِّل الحد األدنى لما يجب أن يحـتفظ بـه البنـك             

 والواقع أن التشغيل اليومي للبنك قد يتطلب        ،من أصول سائلة  
 مستوى سيولة أكثـر ممـا تقتضـيه         – وكثيرا ما يتطلب     –

نه حتى لو التزم البنك بتوفير السـيولة        إ أي   ؛النسبة القانونية 
 فـي فتـرات معينـة      القانونية فإنه قد يواجه أزمات سيولة       

وفي مواجهة ذلك الموقف قد يقترح الـبعض أحـد البـدائل            
 : اآلتية

االحتفاظ بحجم كبير نسبيا مـن األصـول        : البديل األول 
السائلة وخاصة األصول السائلة التي تحقق عائدا مثـل أذون          

.  شهور أو أقل   ٣الخزانة واألوراق التجارية المخصومة لمدة      
يل يريح البنك من عنـاء التخطـيط        وبالرغم من أن هذا البد    

 ألن زيادة األصـول     ؛ أنه يؤثِّر سلبيا على ربحيته     الَّإللسيولة  
السائلة معناه تخفيض التوظيف، وبما أن األصـول السـائلة          
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ذن المحصـلة   إتعتبر ضعيفة العائد بالمقارنة مع التوظيـف        
 . النهائية هي انخفاض ربحية البنك

 التي يمنحها البنك تركيز القروض : البديل الثاني
 في القروض قصيرة األجل لتمويل األصول المتداولة 

 بحيث تكون هذه القروض مضمونة – كالمخزون مثالً –
وبذلك يضمن البنك استرداد ؛ تمويلهاُباألصول التي يتم 

 ولكن يعاب على هذا البديل ،أمواله خالل فترة قصيرة نسبيا
 :  (١)ما يلي
 يحول دون منح قروض متوسطة       أن اتباع هذا البديل    -

وطويلة ألجل لتمويل عمليات التوسع في أنشطة المشروعات        
 . المختلفة

 بمعنى أنه   ؛ ال يأخذ في االعتبار الثبات النسبي للودائع       -
 من غير المتوقـع أن يقـوم المودعـون بسـحب أمـوالهم             
 في نفس الوقت، وهذا الثبات النسبي للودائع يمكِّـن البنـك            

 آلجال أطول مـن سـنة دون المخـاطرة          من منح قروض  
 . بمستوى السيولة لديه

                                           
)١( Edward W. Reed et al. Commercial Banking, ٢nd ed. 

(New Jersey: prentice- Hall, Inc., ١٩٨٠) P.١١٧ 
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  أن هذا البديل قد يحافظ على سيولة البنك -
في األوقات العادية، ولكن في أوقات االنكماش يواجه كثير 
 ؛من المشروعات صعوبة في سداد القروض قصيرة األجل

ا النخفاض معدل دوران كل من المخزون والحسابات َنظر
  .المدينة

ن اإلدارة الكفء للسيولة تقوم إومن هنا يمكن القول 
صول السائلة على التخطيط السليم الحتياجات البنك من األ

 : مع األخذ في االعتبار ما يلي
 .طبيعة كل من األصول والخصوم في البنك -أ 

القيود والمتطلبات التي يفرضها البنك المركزي       -ب 
 . على البنوك التجارية

 فـي كـل مـن الودائـع         التقلُّبات الموسـمية   -ج 
 . وللقروض

التقلُّبات الدورية في النشاط االقتصادي ما بـين         -د 
 .  ازدهار وانكماش

الظروف الطارئة التي قد تؤثر في حجم السحب         -ه 
 . من الودائع أو في حجم الطلب على القروض
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وبناء على ذلك فإن إدارة السيولة في البنـك التجـاري           
على النحو التاليَيمكن أن تتم  : 

فاء نسبة االحتياطي القانوني كما يفرضـها       استي ) أ (
       تعـديلها   ُالبنك المركزي، وهـذه النسـبة يـتم 

 . يضاحهإأسبوعيا كما سبق 

االحتفاظ برصيد من النقدية يكفـي متطلبـات         ) ب (
التشغيل اليومي للبنك سواء من حيث السـحب        
من الودائع أو مـن حيـث االقتـراض أو أي           

ب نقديـة   نشطة أخرى للبنك يترتب عليها سح     أ
 تقدير حجم الرصيد النقدي من واقـع        ُ ويتم ،منه

الخبرة السابقة للبنك مع األخذ فـي االعتبـار         
 التنبؤ باألنشـطة المختلفـة للبنـك وخاصـة         

 ). أقل من سنة(في المستقبل القريب 

التنبؤ بحجم ودائع البنك ككـل وكـذلك التنبـؤ        ) ج (
بحجم كل نوع من الودائع على حـدة، وذلـك          

ب في ودائـع     مدى الثبات أو التقلُّ    ف على ُللتعر
ب في كل   البنك ككل وكذلك مدى الثبات أو التقلُّ      

 وفي هـذا المجـال      ،نوع من الودائع على حدة    
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يمكن استخدام الرسـوم البيانيـة أو األسـاليب         
 . حصائية األخرى مثـل أسـلوب االنحـدار       اإل

 استخدام الرسوم البيانية للتنبـؤ بـالحجم        َفلو تم 
 ئـع البنـك فـإن ذلـك يعتمـد          جمالي لودا اإل

على الحجم الفعلي لودائع البنك فـي سـنوات         
 . سابقة والذي يتخذ كأساس للتنبـؤ بالمسـتقبل       

 وفي هذه الحالة قد نالحظ أن سـلوك الودائـع          
 : تيفي البنك يأخذ الشكل اآل
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التنبؤ باستخدام الرسم البياني عن طريق تمثيل قيمة         ُيتم 
ابقة على هيئة نقط على الرسـم ثـم         الودائع في السنوات الس   

 رسم خط السـقف     ُ وبعد ذلك يتم   ،توصيل هذه النقط ببعضها   
 بأعلى نقط  ُالذي يمر ،     بـأدنى   ُ ورسم خط األساس الذي يمر 

 في منتصف المسـافة     ُ وكذلك خط المتوسط والذي يمر     ،نقط
  التنبـؤ بودائـع العـام القـادم     ُ ويـتم  ،بين الخطين السابقين  

 حيث يمثِّـل    ؛لخطوط السابقة على استقامتها   عن طريق مد ا   
خط السقف الحد األقصى للودائع، ويمثِّل خط األساس الحـد          
 األدنى للودائع، ويمثِّل خط المتوسط حجم الودائـع المتوقـع          

 وطبقًا للرسم السابق فإن الودائع التي تقع أسفل         ،في المتوسط 
 يمكـن   من الودائع والـذي َخط األساس تمثِّل الجزء المستقر 

     ف من عدم القدرة    ُتوظيفه في قروض واستثمارات دون التخو
على مواجهة طلبات المودعين بالسحب، أما الودائع التي تقع         
بين خطي السقف واألساس فتمثِّل الودائـع المتقلِّبـة والتـي           

  وبالتـالي يجـب اسـتخدامها       ؛يصعب التنبؤ بسلوكها بدقـة    
هـا  ُسـهل رد   وذلـك حتـى ي     ،في تمويل األصول السـائلة    

 وتجدر اإلشارة إلى أنه من األفضـل        ،ألصحابها عند طلبها  
جمالي ودائع البنك وكـذلك     جراء التنبؤ باألسلوب السابق إل    إ



 ٩٩

          ف ُبالنسبة لكل نوع من الودائع على حدة حتى يمكن التعـر
 . على نوع الودائع األكثر تقلبا من األنواع األخرى

ى أسـاس شـهري     كذلك فإن التنبؤ بالودائع قد يكون عل      
ف على الموسم أو المواسم التي      ُ وذلك حتى يمكن التعر    ؛أيضا

تزداد فيها المسحوبات من الودائع كما هو الحال في األعياد          
 . مثالً

 التنبؤ بحجم الطلب علـى القـروض، ويمكـن          ) د (
 ـا       َأن يتمذلك باستخدام الرسوم البيانيـة أيض ،  

      ألدنـى   ا َوفي هذه الحالة يمثِّل خط األساس الحد
من القروض الذي يتوقف منحـه فـي الفتـرة          

    األقصى للطلب   َالقادمة، ويمثِّل خط السقف الحد 
على القروض في الفترة القادمـة، أمـا خـط          
ــب   ــم الطل ــط حج ــل متوس ــط فيمثِّ  المتوس

  وإذا كان بعض البنوك يمكـن       ،على القروض 
أن يعتمد على خط المتوسط فـي التنبـؤ فـإن           

   ل االعتماد علـى خـط      البعض اآلخر قد يفض
 حتى يحتاط ألقصى ما يمكن أن يطلب        ؛السقف

 وعلى أي حال فإن ذلك يعتمد       ،منه من قروض  



 ١٠٠

مـدى تـوافر األصـول      : األول: على عاملين 
: السائلة لمواجهة المسحوبات من الودائع، الثاني     

 مدى توافر فـرص االسـتثمار التـي ال تقـل           
نه من غير   إ وأخيرا ف  ،في جودتها عن القروض   

الحكمة االعتماد على خط األساس فـي التنبـؤ         
ن ذلك قد يـدفع      أل ؛بحجم الطلب على القروض   

البنك إلى رفض طلبـات االقتـراض لـبعض         
العمالء والذين يؤدي فقدانهم إلى فقدان فـرص        
تقديم خدمات أخرى لهؤالء العمالء أو قيـامهم        

 . بتحويل ودائعهم إلى بنك آخر

بات الموسمية وجدير بالذكر أن كالً من التقلُّ
والتقلُّبات الدورية يمكن مالحظة أثرها عند مراقبة سلوك كل 

 وفيما يتعلَّق ،من الودائع والقروض خالل الفترة الماضية
بالمستقبل فإن المواسم التي تؤثِّر في كل من الودائع 
والقروض تكاد تكون معروفة مقدما على اعتبار أنها تتكرر 

ت الدورية يمكن توقعها واالحتياط كل سنة، كذلك فإن التقلُّبا
ن لم يكن من الممكن التنبؤ بها قبل إمع ظهور بوادرها 
 . ظهور تلك البوادر



 ١٠١

حصائية إوقد يلجأ بعض البنوك إلى استخدام أساليب 
ورياضية أكثر تعقيدا حتى تعطي نتائج أكثر دقة، ولكن ليس 
 من الضروري أن تتناسب درجة الدقة طرديا مع درجة تعقيد

ن لكل بنك ظروفه الخاصة به من حيث حجم إ ،أسلوب التنبؤ
كل من الودائع والقروض، مدى االنتشار الجغرافي لنشاط 
 البنك، مدى توافر الخبرات والمهارات المختلفة 

 كل ذلك يجب أخذه في االعتبار عند تخطيط ،لخإ...في البنك
 . نشاط البنك بصفة عامة وتخطيط السيولة بصفة خاصة

ا فإن الظروف الطارئة التي يمكن أن تؤثر وأخير
على مركز السيولة بالبنك يصعب جدا التنبؤ بها أو توقُّعها، 

 ضرابات العمالية المفاجئة أو وقوع حرب ومثال ذلك اإل
وفي مثل تلك الحاالت فإن ،ف من وقوع حربُأو حتى التخو 

وجود بنك مركزي قوي ومدرك لمسئوليته كمقرض أخير 
ض البنوك في الدولة ُلمصرفي يحول دون تعرللنظام ا

  وبالتالي يمكن الحفاظ على ثقة العمالء ؛ألزمات سيولة
 . في النظام المصرفي
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  : : مثالمثال
 ٣٠/٦/١٩٩١فيما يلي ميزانية أحد البنوك التجارية في        

 ) بالمليون جنيه(
 الخصوم وحقوق الملكية   األصول
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 ١٠٤

 خطابات ضمان
 

 خطابات ضمان

 
 التزامـه   والمطلوب تقييم موقف البنك من حيث مـدى       

بنسبة االحتياطي القانوني ونسبة السيولة القانونية إذا علمـت         
 . ٪٣٠أن القيمة المغطاة نقدا من خطابات الضمان

  : : الحلالحل
المطلوب ببساطة هو قياس نسبتي االحتياطي القـانوني        
والسيولة القانونية، وذلك بتطبيق المعدالت التي وضعها البنك        

والهدف من ذلك   .  التجاري المركزى على بنود ميزانية البنك    
هو معرفة ما إذا كان البنك ملتزما بهـاتين النسـبتين أم أن             
هناك زيادة أو عجز في أي منهما أو في كليهما، ثم اقتـراح             

 . العالج المناسب
  : :  نسبة االحتياطي القانوني نسبة االحتياطي القانوني––أوالً أوالً 

 = وهذه النسبة 
ذي ال يقابله نقدية  رصيد التمويل ال–أرصدة لدى البنك المركزي بالجنيه المصري 

 الودائع بالجنيه المصري



 ١٠٥

ــد     ــك بن ــة البن ــد بميزاني ــه ال يوج ــث إن  وحي
 فإن هذا الرصيد يساوي صفرا" رصيد التمويل"

 صفر-١٠
= نسبة االحتياطي الفعلية. ..

٢٠ 
×١٤,٣ = ١٠٠٪ 

وحيث إن الحد األدنى لنسبة االحتياطي القانوني هو 
١٥٪ . 

حتفاظ بها لدى البنك األرصدة الواجب اال. ..
 = المركزي 
   ماليين جنيه ١٠,٥ = ٠,١٥ ×  ٧٠= 
  مليون٠,٥ = ١٠ – ١٠,٥= العجز . ..

وهنا يجب على البنك التجاري استيفاء هذا العجز فـورا          
ــرالَّإو ــها   َ تع ــن أن يفرض ــي يمك ــات الت  ض للعقوب

 . عليه البنك المركزي بموجب قانون البنوك
النسبة الفعلية أكبـر مـن النسـبة        ويالحظ أنه إذا كانت     

القانونية فإن معنى ذلك أن األرصدة الزائدة عن المطلـوب          
  ألن البنك التجاري ال يتقاضـى فوائـد         ؛تعتبر نقدية عاطلة  

 ومن الناحية األخرى فإن     ،عن هذه األرصدة بموجب القانون    



 ١٠٦

هذه األرصدة الزائدة تدخل ضمن نسـبة السـيولة بالجنيـه           
 . المصري
  : :  نسبة السيولة القانونية نسبة السيولة القانونية––ثانيا ثانيا 

يالحظ أن هناك نسبة للسيولة بالجنيه المصري ونسـبة         
ــالً   ــي أن ك ــذا يعن ــة، وه ــالعمالت األجنبي ــيولة ب  للس
من البسط والمقام في النسبة األولى يجب أن يكون بالجنيـه           
المصري كما أن كالً من البسط والمقام في النسـبة الثانيـة            

مة بالجنيه المصـري    َمقو(ة  يجب أن يكون بالعمالت األجنبي    
 : حدى حالتينإولكن في الواقع العملي نواجه ). عادة

) األصول والخصوم (أن يحدد في ميزانية البنك      : األولى
ما هو بالجنيه المصري وما هو بالعمالت األجنبية، وفي هذه          
الحالة ال توجد مشاكل في قياس نسبة السيولة سواء بالجنيـه           

 . ألجنبيةالمصري أو بالعمالت ا
 أن تكون جميـع بنـود الميزانيـة أو بعضـها           : الثانية

جمالي كل بند بالجنيه المصري     إ أي   –جماليات  إفي صورة   
 وهنا قد تظهر صعوبة في قيـاس        –وبالعمالت األجنبية معا    

 وللتغلب على هذه الصـعوبة يمكـن تطبيـق          ؛نسبة السيولة 
 : القاعدة اآلتية



 ١٠٧

ا منه كون جزءأي بند في الميزانية يمكن أن ي
 بالعمالت األجنبية 

 ٪٥٠ منه بالجنيه المصري و ٪٥٠نفترض أن 
 بالعمالت األجنبية

 . واآلن يمكن تكملة حل المثال السابق
  : :  نسبة السيولة بالجنيه المصري نسبة السيولة بالجنيه المصري--١١

  : : بسط النسبةبسط النسبة) ) أأ((
 .  نقدية-

 الفائض في األرصدة االحتياطية لدى البنك المركزي        -
 . ى لنسبة االحتياطيعن متطلبات الحد األدن

 شيكات وحواالت وكوبونـات أوراق ماليـة تحـت          -
 التحصيل

 .  أذون على الخزانة-

 أوراق الحكومة المصرية القابلة للتداول مـع البنـك          -
 . المركزي

  أوراق تجارية مخصـومة تسـتحق الـدفع خـالل           -
 .  شهور٣

 .  صافي المستحق على البنوك في مصر-



 ١٠٨

ل عليها البنك بضمان هـذه      القروض التي حص  : ناقصا  
 . األصول

  : : مقام النسبةمقام النسبة) ) بب((
 شيكات وحواالت وخطابات اعتماد دوريـة مسـتحقة      -
 . الدفع

 .  صافي المستحق للبنوك في مصر-

 .  المستحق للبنوك في الخارج-

 .  ودائع العمالء-

٪ من القيمة غير المغطاة نقـدا مـن خطابـات           ٥٠ -
 . الضمان المصدرة

هناك بعض البنود في كل مـن البسـط         وهنا يالحظ أن    
 ؛والمقام يمكن أن يكون جـزءا منهـا بـالعمالت األجنبيـة           

وبالتالي نفترض أن نصفها بالجنيه المصري والنصف اآلخر        
 : بالعمالت األجنبية، وهذه البنوك هي

ــة المخصــومة لمــدة : فــي البســط  األوراق التجاري
لمصـري  يالحظ أن أذون الخزانة تصدر بالجنيه ا      ( شهور   ٣
 ). فقط



 ١٠٩

المستحق للبنوك، شيكات وحواالت وخطابات     : في المقام 
 . اعتماد دورية مستحقة الدفع، خطابات الضمان

 وفيمــا يتعلــق بخطابــات الضــمان نجــد أن قيمتهــا 
ــه١٠ ــين جني ــا ، مالي ــاة منه ــة المغط  ٪ ٣٠ وأن القيم
 .  ماليين جنيه٣أي 

 ١٠ = القيمة غير المغطاة نقدا من خطابات الضمان      . ..
 مليون بالجنيـه    ٣,٥ ماليين جنيه نفترض أن منها       ٧ = ٣ –

 .  مليون جنيه بالعمالت األجنبية٣,٥المصري وما قيمته 
 = نسبة السيولة الفعلية بالجنيه المصري . ..

٦ + 
٢ +٢ +  ٥- 
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 . ٪٢٠وحيث إن النسبة القانونية 
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البنك يحتفظ بأصول سائلة أقل من الحد األدنى الذي         . ..
 : يفرضه البنك المركزي، وهذا يعني

١٩( ض البنك للجزاءات التي قد يوقعها عليه البنـك         ُتعر
 . المركزي بموجب قانون البنوك

ن مـن رد بعـض الودائـع        أن البنك قـد ال يـتمكَّ       )٢٠
 مما يؤثر على سـمعته وقـد        ؛األصحابها عندما يطلبونه  

ضه للعسر الماليُيؤدي إلى زعزعة نشاطه وتعر . 
 ولعــالج ذلــك يجــب علــى البنــك تصــفية جــزء 

وخاصة االستثمارات  ) القروض واالستثمارات (من التوظيف   
 ن واستخدام هذه األموال في اقتناء أصول سائلة حتـى يـتمكَّ     

 . قلمن استيفاء الحد األدنى لنسبة السيولة عنى األ

  : :  نسبة السيولة بالعمالت األجنبية نسبة السيولة بالعمالت األجنبية--٢٢
  : : بسط النسبةبسط النسبة) ) أأ((  

  ذهب ونقدية-

  أرصدة لدى البنك المركـزي بخـالف اإليـداعات          -
٪ الخاصة  ٣٪ من الودائع ونسبة الـ      ١٥طار نسبة الـ    إفي  

 . بالسوق المصرفية الحرة



 ١١١

 شيكات وحواالت وكوبونـات أوراق ماليـة تحـت          -
 . التحصيل

 ة مخصـومة تسـتحق الـدفع خـالل          أوراق تجاري  -
 .  شهور٣

 .  صافي المستحق على البنوك في مصر-

 .  أرصدة لدى البنوك في الخارج-

القروض التي حصـل عليهـا البنـك بضـمان          : ناقصا
األصول السابقة وكذلك غطاء االعتمادات المسـتندية التـي         

 . تحتفظ بها البنوك لدى مراسليها في الخارج لهذا الغرض
  : : م النسبةم النسبةمقامقا) ) بب((

 شيكات وحواالت وخطابات اعتماد دوريـة مسـتحقة      -
 . الدفع

 .  صافي المستحق للبنوك في مصر-

 .  المستحق للبنوك في الخارج-

 .  ودائع العمالء-

٪ من القيمة غير المغطاة نقـدا مـن خطابـات           ٥٠ -
 . الضمان

 = نسبة السيولة الفعلية بالعمالت األجنبية . ..



 ١١٢
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 . ٪٢٥وحيث إن النسبة القانونية 
البنك يحتفظ بأصول سائلة أكثر من الحد األدنى الذي         . ..

 : يفرضه البنك المركزي، وهذا يعني أحد أمرين
ما أن متطلبات التشغيل اليومي للبنك تقتضي االحتفـاظ         إ

 وهنـا يعتبـر موقـف       ؛ الحد األدني  بأصول سائلة أكثر من   
 وبعبارة أخرى أن توقعـات البنـك        ،السيولة سليما في البنك   

 وكذلك المدفوعات األخرى    –لمسحوبات العمالء من ودائعهم     
  تقتضــي االحتفــاظ بهــذا القــدر –بــالعمالت األجنبيــة 

 وهنا يكون البنـك قـد حقـق اإلدارة          ؛من األصول السائلة  
 . الرشيدة للسيولة

ا األمر الثاني فهو أن متطلبـات التشـغيل اليـومي           أم 
 وهنا  ؛ال تقتضي االحتفاظ بأصول سائلة أكثر من الحد األدنى        



 ١١٣

ن زيـادة   إتعتبر إدارة السيولة في البنك غيـر رشـيدة، أي           
 وبالتالي التأثير سـلبيا     ؛األصول السائلة تعني نقص التوظيف    

يقتصـر   ولعالج ذلك يجب على البنك أن        ،على ربحية البنك  
على االحتفاظ بالحد األدنى للسيولة والتخلص من األصـول         
 السائلة الزائدة وتوجيه هذه األموال للتوظيف حتـى يمكـن          

 . أن يحقق التوازن بين السيولة والربحية لديه
 



 ١١٤

  مصطلحات الفصل الثانيمصطلحات الفصل الثاني
خط 
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ودائع 
 مستقرة

ودائع 
 متقلِّبة

 

 



 ١١٦

  أسئلة وتمارين على الفصل الثانيأسئلة وتمارين على الفصل الثاني
  : :  أجب عن األسئلة اآلتية أجب عن األسئلة اآلتية––  أوالًأوالً

لماذا يعتبر توافر السيولة هاما بالنسبة للبنك        )١
 التجاري؟ 

كيف يمكن للبنوك التجاريـة خلـق نقـود          )٢
 إضافية في المجتمع؟ 

لماذا يفرض البنك المركزي علـى البنـوك         )٣
التجارية االحتفاظ لديه بنسـبة معينـة مـن         

 ودائعها كاحتياطي قانوني؟ 
 سبة السيولة القانونية؟ ما هي مكونات ن )٤
لماذا يجب على البنـك طـرح القـروض          )٥

 صول سائلة من بسط نسبة السيولة؟ أبضمان 
لماذا يحظر القانون على البنـوك التجاريـة         )٦

 التعامل في العقارات؟ 
 كيف يمكن تحقيق اإلدارة الكفء للسيولة؟  )٧
٨( أي العبارات اآلتية صواب؟ وأيهـا       –ا  ثاني 

 خطأ؟ ولماذا؟ 



 ١١٧

بمعناها النسبي تعني توافر النقديـة      السيولة   )٩
 . الكافية لسداد االلتزامات قصيرة األجل

يمكن للبنـك التجـاري تأجيـل رد         )١٠
الودائع ألصحابها إذا كانت لديـه ظـروف        

 . قهرية تبرر ذلك
يعتبر توافر السـيولة فـي البنـوك         )١١

التجارية أكثر أهمية منه في منشآت األعمال       
 . األخرى

القـانوني  تمثِّل نسـبة االحتيـاطي       )١٢
المبالغ التي تودعها البنـوك لـدى البنـك         

 . المركزي
إذا نقصت نسبة االحتياطي القانوني      )١٣

عن حد معين فانه يجوز للبنـك المركـزي         
 . فرض عقوبات معينة على البنك التجاري

ن احتفاظ البنك بأصول سائلة أكثر      إ )١٤
 . من الالزم يؤثر سلبيا على ربحيته

بنك ليس هناك تعارض بين أهداف ال      )١٥
 . التجاري وبعضها البعض



 ١١٨

زمة أيمكن أن يواجه البنك التجاري       )١٦
سيولة حتى ولـو التـزم بنسـبة السـيولة          

 . القانونية
عند تحديد احتياجـات البنـك مـن         )١٧

األصول السائلة ال يكفـي التنبـؤ بـالحجم         
جمالي للودائـع وكـذلك حجـم الودائـع       اإل

 . المتقلبة
تجاريـة  تجاريـة  حد البنوك ال  حد البنوك ال  أأ فيما يلي ميزانية      فيما يلي ميزانية     ––ثالثًا  ثالثًا  
  ): ): بالمليون جنيهبالمليون جنيه ( (١٩٩١١٩٩١//٦٦//٣٠٣٠في في 

 الخصوم وحقوق الملكية   األصول
٦ 
٢ 
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 ١٢٠

 خطابات ضمان
 

 خطابات ضمان

 
والمطلوب قياس نسبتي االحتياطي القـانوني والسـيولة        

 واقتراح العالج المناسب في حالة ظهور انحـراف         ،القانونية
 عن النسب القـانوني، علمـا بـأن القيمـة المغطـاة نقـدا              

 . ٪٢٥من خطابات الضمان 



 ١٢١

    

  القروضالقروض
  

 مفهوم سياسة اإلقراض •
 مكونات سياسة اإلقراض •

 ت منح القروضإجراءا •



 ١٢٢

  مقدمة مقدمة 
يمثِّل منح القروض الشقَّ الرئيسي الثاني لوظيفة البنـك         

 وكذلك المصـدر الرئيسـي      – بعد قبول الودائع     –التجاري  
والواقع أن الوظيفـة األساسـية      ..  أرباحه َيراداته ومن ثم  إل

للبنك التجاري هي قبول الودائع ومنح االئتمان وليس مجرد         
الئتمان يعتبر أكثـر شـموالً مـن         ذلك أن ا   ؛منح القروض 

 تقـديمها   ُ ويتمثَّل االئتمان في أي أموال أو سلع يتم        ،القروض
 مقابل سـداد مبلـغ      – أو مؤسسة معينة     –إلى شخص معين    

معين في تاريخ الحق، وقد يكون هذا المبلغ شامالً الفوائد أو           
 وبناء على ذلك فقد يأخذ      ؛طالقال تكون هناك فوائد على اإل     

 : ان أحد األشكال اآلتيةاالئتم
حيث يمثِّل القرض مبلغًا من المال يقدمه       :  القروض -١

البنك للعميل دفعة واحدة، ويلتزم العميل بسداد هذا القـرض          
 سـواء اسـتخدمه     – في نهاية الفترة المتفق عليها       –وفوائده  
 . طالقو جزءا منه أو لم يستخدمه على اإلأبالكامل 

ل االعتماد في حساب يفتحه البنك      ويتمثَّ:  االعتمادات -٢
       السـحب   ُللعميل بحد أقصى معين لتمويل عملية معينة، ويتم 

من هذا الحساب بما يكفي لتمويل تلك العملية وبدون تجـاوز         



 ١٢٣

للحد األقصى المتفق عليه بين العميل والبنك، ويتحمل العميل         
فوائد عن المبلغ المسحوب فقط وليس عن الحـد األقصـى           

: من أمثلة االعتمادات التي تقدمها البنوك التجارية       و ،لالعتماد
االعتمادات المستندية لتمويل عمليات االستيراد، واعتمـادات       

 . المقاولين لتمويل تنفيذ إنشاء المباني

 خصم الكمبياالت نوعا من    ُويعتبر:  خصم الكمبياالت  -٣
تـاجر الجملـة أو صـاحب       ( ألن العميـل     ؛أنواع االئتمان 

 قدم للبنك الكمبيالة التـي سـحبها علـى عميلـه           ي) المصنع
 وفـي هـذه     ،ليحصل على قيمتها حاالً   ) تاجر التجزئة مثالً  (

 الحالة يقوم البنك بخصم نسبة معينة مـن قيمـة الكمبيالـة            
  ويقدم صـافي القيمـة للعميـل        – بدالً من تحصيل فائدة      –

على أن يقوم البنك بتحصيل قيمـة الكمبيالـة مـن المـدين             
 . صلي عندما يحين موعد استحقاقهااأل

وحيث إن القروض هي المكون الرئيسي لنشـاط مـنح          
 يسـتخدم  " القـروض "االئتمان في البنوك التجارية فإن تعبير    

  كـذلك فـإن     ،"مـنح االئتمـان   "في كثير من األحيان ليعني      
 ما ينطبق على اإلقراض مـن معـايير وضـوابط يمكـن            

خرى لمنح االئتمان، عالوة    أن ينطبق أيضا على األشكال األ     
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، "االئتمان"هو األكثر شيوعا من لفظ      " القروض"على أن لفظ    
تسـهيالت  "واللفظ األكثر تداوالً بين العاملين بـالبنوك هـو          

 ". ائتمانية
ويتناول الحديث عن القروض فـي البنـوك التجاريـة          

 : النواحي اآلتية
 . مفهوم سياسة اإلقراض *
 .  مكونات سياسة اإلقراض*

 . إجراءات منح القروض *
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  مفهوم سياسة اإلقراضمفهوم سياسة اإلقراض
يمكن تعريف سياسة اإلقراض بأنها مجموعة القواعـد         

 وتلك التي تحـدد     ،المتعلِّقة بتحديد حجم ومواصفات القروض    
  وبنـاء   ؛ضوابط منح هذه القروض ومتابعتهـا وتحصـيلها       

 على ذلك فإن سياسة اإلقراض في البنـك التجـاري يجـب            
 : اعد التي تحكم النواحي اآلتيةأن تشمل القو
 جمالي للقروض التي يمكن للبنك  الحجم اإل-١
 . أن يمنحها

 .  أنواع القروض التي يمكن للبنك أن يمنحها-٢

 .  سلطات منح القروض-٣

 .  سعر الفائدة على القروض-٤

 .  استحقاق القروض-٥

 .  الضمانات التي يمكن أن يقبلها البنك-٦

 . لعميل لالقتراض معايير أهلية ا-٧

 .  متابعة القروض وتحصيلها-٨



 ١٢٦

وبصفة عامة فإن سياسية اإلقراض يجب أن تتوافر فيها         
 :الشروط اآلتية
أن تشمل القواعد العامة التي تحكـم نشـاط          )١

اإلقراض في البنك على أن تكون اإلجراءات       
التنفيذية لتلك السياسة في صورة تعليمـات       

 . مستقلة

رنة بحيـث تسـمح     أن تكون هذه القواعد م     )٢
بحرية الحركـة للمسـئولين عـن نشـاط         

    الرجـوع إلـى     ُاإلقراض، وذلك حتى ال يتم 
دارية األعلى في كـل كبيـرة       المستويات اإل 

 . وصغيرة

أن تكون هذه السياسة مبلغـة إلـى جميـع           )٣
 . دارية المعنية بنشاط اإلقراضالمستويات اإل

وهنا قد يثار تساؤل حول ما إذا كان من الضروري أن           
 واإلجابة عـن هـذا      ؟تكون سياسة اإلقراض مكتوبة أم ال       

التساؤل هي أنه من الضروري أن تكون سياسة اإلقـراض          
 : مكتوبة، وذلك لألسباب اآلتية



 ١٢٧

قـراض مكتوبـة يحقـق      إأن وجود سياسة     )١
التماثل في قـرارات وتوصـيات المعنيـين        

 . بشئون اإلقراض في البنك

٢(       مـن   ُأن سياسة اإلقراض المكتوبـة تحـد 
لتضارب في فهم القواعد المختلفة من جانب       ا

المختصين بوضع هـذه السياسـة موضـع        
 . التنفيذ

 ب االعتماد على الـذاكرة ومـا يـؤدي         تجنُّ )٣
 . ليه من احتمال النسيانإ

 يمكن ألي شخص االطالع على هذه السياسة        )٤
 . في أي وقت

 .  يمكن تعريف عمالء البنك بها بسهولة-٥ )٥

 . للثواب والعقاب تقدم أساسا واضحا -٦ )٦
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  مكونات سياسة اإلقراضمكونات سياسة اإلقراض

  . . جمالي للقروضجمالي للقروض تحديد الحجم اإل تحديد الحجم اإل--١١
جمالي القروض التـي  إجمالي للقروض  يقصد بالحجم اإل  

جمالي القروض  إيمكن للبنك أن يمنحها لعمالئه ككل، وكذلك        
 وعادة ما تتقيد البنـوك      ،التي يمكن أن يمنحها للعميل الواحد     

 والقواعد التـي يضـعها البنـك        في هذا المجال بالتعليمات   
جمالي قـروض   المركزي سواء فيما يتعلق بالحد األقصى إل      

البنك أو بالحد األقصى للقروض التي يمكن للبنك أن يمنحها          
 ففي مصر مـثالً يضـع البنـك المركـزي           ؛للعميل الواحد 

 والتي تمثِّل الحد    ،"السقوف االئتمانية "المصري ما يعرف بـ     
يمنحه البنك الواحد لعمالئه مجتمعين،     األقصى لما يمكن أن     

جمـالي  إ٪ مـن    ٦٥٪ ،   ٦٠وهذا الحد األقصى يتراوح بين      
 . ودائع كل بنك

 والذي ينتظـر    –كذلك فإن مشروع قانون البنوك الجديد       
 قد يضع حدا أقصى     –عرضه على مجلس الشعب خالل أيام       

 ،لما يمكن لكل بنك أن يمنحه للعميل الواحد مـن قـروض           
 وقد يكـون    ،ستثنى من ذلك الجهات الحكومية    ولكن سوف ت  
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السبب في ذلك أن االحتياجات التمويلية لمثل هـذه الجهـات           
 مضمونة من الحكومة باعتبارها     ُ كما أنها تُعتبر   ،كبيرة نسبيا 
 . مملوكة لها

  : :  تحديد أنواع القروض تحديد أنواع القروض--٢٢
يمكن تحديد أنواع القروض التي يمكن للبنـك منحهـا          

قروض قصيرة األجل،   ( القروض   سواء من حيث آجال تلك    
 ُأو من حيث نوع النشاط الـذي يـتم        ) قروض طويلة األجل  

نشاط تجاري، نشاط صـناعي، نشـاط زراعـي،         (تمويله  
أو مـن حيـث نـوع العمـالء         ) لخإ.. ألغراض استهالكية 

). لخإ.. قطاع عام، قطاع خاص، قطاع تعاوني     (المقترضين  
 كـن للبنـك    وترجع أهمية تحديد أنواع القـروض التـي يم        

 أن يمنحها إلى االرتباط المزدوج بين نـوع القـرض بكـل            
من طبيعة نشاط المقترض وطبيعة نشاط البنك، وهذا األخير         

 بالقوانين السارية في الدولة     – كليا أو جزئيا     –قد يكون مقيدا    
 ومـن الناحيـة     ،والتعليمات التي تصدرها السلطات النقديـة     

 وخاصـة   –ال في البنـك     األخرى فإن طبيعة مصادر األمو    
  يمكن أن تتحكَّم في أنواع القروض التـي يمكـن           –الودائع  

 فمثالً البنك الذي تتصف ودائعه بالتقلُّب أو بقصر         ؛أن يمنحها 



 ١٣٠

األجل يمكن أن يحجم عـن مـنح قـروض للمشـروعات            
 ومـن هنـا ينشـأ       ،الصناعية أو الزراعية والعكس بالعكس    

ـ        ف البنـوك وذلـك     التباين في سياسات اإلقراض بين مختل
من حيث أنواع القروض التي تمنحها هذه البنوك أو تحجـم           

 . عن منحها
  : :  تحديد سلطات منح القروض تحديد سلطات منح القروض--٣٣

 بتحديد سلطات منح القروض تحديد من المسـئول         ُيقصد
 ُ وبعبارة أخرى فإنه يـتم     ،عن منح أي األحجام من القروض     

عـن  وضع حد معين للمبالغ التي يكون لكل من المسـئولين           
 سلطة  –دارية المختلفة    أو لكل من المستويات اإل     –اإلقراض  

 وفي هذا الصدد يمكن التفرقة بين نوعين من         ،الموافقة عليها 
 والبنوك ذات الفـروع،     ،البنوك ذات الوحدة الواحدة   : البنوك

 : وذلك على النحو التالي
  : : البنوك ذات الوحدة الواحدةالبنوك ذات الوحدة الواحدة) ) أأ((

متحدة األمريكية وبعض   وهو النوع السائد في الواليات ال     
ن أكثر البنوك ليست لها فـروع فـي         إالدول األخرى، حيث    

  وفـي هـذا النـوع       ؛واليات أخرى أو في مـدن أخـرى       
قـراض العمـالء هـو    إمن البنوك فإن الذي يباشر عمليـة   



 ١٣١

الموظف المختص بالقروض والذي يكون مقيدا بحد معـين         
ـ         –) مبلغ معين (   –د   لقيمة القـرض الواحـد للعميـل الواح

 والقروض التي تزيد عن هذا الحد يملـك         ،ال يمكنه تجاوزه  
 سلطة الموافقة عليها كبار المـوظفين المعنيـين بـاإلقراض      

 وذلك في حدود مبلـغ معـين أيضـا،         ) أو مديرين معينين  (
 . وما يزيد عن هذا المبلغ تتولَّى لجنة القروض أمر البت فيه

  : : البنوك ذات الفروعالبنوك ذات الفروع) ) بب((
البنوك هو السائد في مصر وبريطانيـا       وهذا النوع من    

 وفي هذا النوع من البنـوك تتـدرج         ،وبعض الدول األخرى  
سلطة منح القروض من رئيس مجلس اإلدارة إلى مدير عام          
االئتمان إلى مدير الفرع، وفي بعض الدول قد يوجد منصب          

 ،مدير منطقة ليشكِّل حلقة أخرى بين الفرع والمركز الرئيسي        
ه البنوك وجود قدر أكبر من الالمركزية حيث        ويالحظُ في هذ  

ال يعقل قيام المركز الرئيسي بالبـت فـي جميـع طلبـات             
 وتتحدد سـلطات مـنح      ،القروض التي ترد إلى كل الفروع     

القروض في البنوك ذات الفروع بأن يكون لكل مدير فـرع           
حد معين لمبلغ القرض الذي يمكنه الموافقة عليه، وما يزيـد           

 ُلى المركز الرئيسي سواء كان المختص     إفع  عن هذا الحد ير   



 ١٣٢

بالموافقة مدير عام االئتمان أو لجنـة القـروض أو رئـيس            
 . مجلس اإلدارة

  : :  تحديد سعر الفائدة على القروض تحديد سعر الفائدة على القروض--٤٤
ة َ بعد – بصفة عامة    –تتأثر أسعار الفائدة على القروض      

 :عوامل أهمها
 .  أسعار الفائدة السائدة في السوق-

 .  بين البنوك درجة المنافسة-

 .  حجم الطلب على القروض-

 .  حجم األموال المتاحة لدى البنوك-

 .  تكلفة إدارة القرض-

 .  أسعار الفائدة على الودائع-

 (*) سعر الخصم الذي يحدده البنك المركزي -

 .  المركز المالي للعميل المقترض-

 .  درجة المخاطرة التي يتضمنها القرض-

 .  حجم القرض-

 .  القرض أجل-

                                           
 بواسطة البنـك المركـزي      –يتحدد سعر الخصم في مصر       (*)
 . ٪٢+  على أساس سعر الفائدة على أذون الخزانة –المصري 



 ١٣٣

 .  ما إذا كان القرض بضمان أم بدون ضمان-
وعندما يقوم البنك بتحديد سعر الفائدة علـى القـروض          
التي يمنحها فإن ذلك ال يعني بالضرورة أن يحدد نسبة معينة           

  لسعر الفائدة علـى القـروض، ولكنـه         – أو نسب معينة     –
 وبعبـارة أخـرى   ؛قد يكتفي بتحديد أساس حساب هذا السعر    

البنك قد يضع مدى معينًا لسعر الفائدة علـى القـروض           ن  إف
 استرشادا بسعر الخصـم الـذي يحـدده البنـك المركـزي            

 بحيـث يختلـف   –ضافة إلى سعر الفائدة على الودائع     باإل –
. سعر الفائدة طبقًا لنوعية القرض أو نوعية العميل المقترض        

  وأعلـى سـعر فائـدة       ،٪٢١فمثالً إذا كان سعر الخصـم       
 ٪ فقد يتراوح سعر الفائدة علـى القـروض         ١٨ودائع  على ال 

 ويعنـي ذلـك أن البنـك        ،٪٢٤٪،  ٢٢في أحد البنوك بين     
٪ على القروض األقـل مخـاطرة       ٢٢يتقاضى فائدة قدرها    

٪ ٢٤والمقدمة ألفضل عمالئه، في حين يتقاضى فائدة قدرها         
على القروض األكثـر مخـاطرة والمقدمـة للعمـالء ذوي           

 كذلك قد يؤخذ في االعتبـار       ،األضعف نسبيا المراكز المالية   
ن الوقـت   إ حيـث    ؛ حجم القـرض   – بشكل غير مباشر     –

 المستغرق في التعامل مـع القـرض والـدورة المسـتندية           



 ١٣٤

له ال تتناسب طرديا مع حجم ذلك القرض، وبالتالي تكـون           
  – مـن هـذه الناحيـة        –القروض كبيـرة الحجـم تكلفـة        

 . من القروض صغيرة الحجم
  : : حديد استحقاق القروضحديد استحقاق القروض ت ت--٥٥

 المقصود بذلك هو أن يحدد البنـك اآلجـال المختلفـة           
 وال يعني ذلـك أن يـذكر        ،لما يمكن أن يمنحه من قروض     

البنك مثالً أنه يمكنه منح قروض قصيرة األجل فقط أو أنـه            
يمكنه منح قروض متوسطة وطويلة األجل، ولكن يعني أيضا         

القصـير واألجـل    تحديد ما هو المقصود بكل من األجـل         
  فمثالً قـد يعتبـر أحـد البنـوك          ؛المتوسط واألجل الطويل  

أن القروض قصيرة األجل هي التي تمنح لمدة سنة أو أقـل،            
والقروض متوسطة األجل هي التي تستحق بعد أكثر من سنة          

 سنوات، في حين أن القروض طويلة األجل هي التي          ٥إلى  
 ومن الناحية   ، سنوات ١٠ سنوات إلى    ٥تستحق بعد أكثر من     

األخرى قد يعتبر بنك آخر أن القروض قصيرة األجل هـي           
 لفترة تقلُّ عن سنتين، والقروض متوسطة األجـل         ُالتي تُمنَح 

 سنوات، في حين    ٧هي التي تستحق بعد أكثر من سنتين إلى         



 ١٣٥

أن القروض طويلة األجل هي التي يتراوح أجلها بين أكثـر           
 . وهكذا..  سنة٢٥ سنوات إلى ٧من 

تعتبر القروض قصيرة األجل هي المجـال التقليـدي         و
لنشاط البنوك التجارية، ولكن هل يعنـي ذلـك أن تقتصـر            
البنوك التجارية على اإلقراض قصـير األجـل باعتبارهـا          
 تتعامل في أموال الغير متمثِّلة فـي الودائـع التـي لـديها؟             
اإلجابة بالنفي على أساس أن الدراسة الدقيقة لطبيعة مصادر         

مكانية منح قـروض    إموال في هذه البنوك قد تكشف عن        األ
 والعامل المحدد لـذلك هـو حجـم         ،متوسطة وطويلة األجل  

 ،موارد البنك من أموال مملوكة وودائع وطبيعة هذه الموارد        
ما زاد حجم األموال المملوكـة وزادت   وبعبارة أخرى فإنه كلَّ   
مـنح  ما كان البنك أكثر قـدرة علـى         نسبتها إلى الودائع كلَّ   

ما  أيضا كلَّ  ،قروض متوسطة وطويلة األجل والعكس صحيح     
ت درجـة   جمالي الودائع وقلَّ  إزادت نسبة الودائع اآلجلة إلى      

ما كان البنك أكثر قـدرة علـى مـنح          ب الودائع ككل كلَّ   تقلُّ
 . قروض متوسطة وطويلة األجل والعكس صحيح

  مشـجعة  ُضافة إلى ذلك فإن العوامل التالية تُعتبـر       وباإل
 : على منح قروض متوسطة وطويلة األجل



 ١٣٦

 أن تكــون ودائــع البنــك مملوكــة لعــدد كبيــر ) أ(
 بحيث ال يتأثر البنك إذا قـام بعـض العمـالء            ؛من العمالء 

 ). قانون األعداد الكبيرة(بسحب ودائعهم أو جزء منها 

أن يكون نشاط البنك منتشرا بين منـاطق متعـددة          ) ب(
 تصـادية والنشـاط السـائد      ومتباينة من حيث الظروف االق    

 بحيث ال تتعرض جميع الفروع لنفس الضغوط في وقت          ؛بها
 . واحد

 أن يكون البنـك محافظًـا علـى الحجـم المالئـم       ) ج(
من األصول السائدة والذي يكفي ليس فقط السـتيفاء الحـد           

 ولكن أيضـا  – المفروض عليه من البنك المركزي      –األدنى  
شـغيل اليـومي وخاصـة      بما يكفي لمواجهة متطلبـات الت     

 . المسحوبات من الودائع

وجود بنك مركزي قوي وكفء بحيث يسـتطيع أن         ) د(
         ض ُيؤدي دوره المتوقَّع كمقرض أخير للبنوك في حالة تعـر

 . أحد هذه البنوك أو بعضها ألزمات سيولة

  : :  تحديد الضمانات التي يقبلها البنك تحديد الضمانات التي يقبلها البنك--٦٦
ـ            ذا عندما يقوم البنك بمنح قرض لعميل معـين فـإن ه

 : القرض يأخذ أحد األشكال اآلتية



 ١٣٧

بمعنى أن يقوم البنـك بـرهن       : قرض بضمان عيني  ) أ(
ر العميل   بحيث لو تعثَّ   ؛جزء من أصول العميل مقابل القرض     

 . في السداد فإن البنك يقوم ببيع الضمان الستيفاء حقوقه

وهنا يقوم عميل معروف    : قرض بضمان شخصي  ) ب(
ـ      ؛تـرض لدى البنك بضمان العميل المق     ر  بحيـث لـو تعثَّ

المقترض في السداد فإن الشخص الضامن يكون ملتزما أمام         
 . البنك بقيمة القرض وفوائده

ويعني أن البنك يقـوم بمـنح       : قرض بدون ضمان  ) ج(
القرض للعميل دون مطالبته بضـمان عينـي أو بضـمان           
شخصي، وإنما يمنحه القرض اعتمادا على حسـن سـمعته          

 .  وسابق تعامالته مع البنكومتانة مركزه المالي

وفيما يتعلق بالضمان العيني فقد يكون أوراقًا ماليـة أو          
 وعندما يقوم البنـك     ،لخإ.. أوراقًا تجارية أو بضائع أو آالت     

بمنح قرض مقابل ضمان عيني فانه يراعي أن تكون قيمـة           
الضمان أكبر من قيمة القـرض، والفـرق بينهمـا يسـمى            

 وهذه الكلمة األخيـرة هـي تعريـب         ،"المارج"أو  " الهامش"
 فمثالً إذا كانـت     ؛ بمعنى هامش  Marginنجليزية  للكلمة اإل 

 ماليين جنيـه    ٥ ماليين جنيه وقيمة الضمان      ٣قيمة القرض   



 ١٣٨

٪ مـن قيمـة   ٤٠ مليون جنيه بنسبة    ٢فإن قيمة الهامش هي     
 ،٪٦٠ وهذا يعني أن القيمة التسليفية لهذا الضـمان       ؛الضمان

 سب الهامش علـى الضـمانات المختلفـة        وعادة ما تختلف ن   
 وذلك في ضوء القواعد االسترشـادية التـي         ،من بنك آلخر  

يضعها البنك المركزي في هذا الشأن، ويرجع هذا االختالف         
إلى اختالف تلك الضمانات من حيث سهولة التصريف، ثبات         

 . لخإ.. القيمة السوقية، ومدى قابليتها للتلف

ــوك اال ــا تراعــي البن ــادة م ــة وع ــارات التالي  عتب
 : في الضمانات التي تقبلها

وجود سوق مستمر للسلعة، بمعنى قابليتهـا للتصـريف         
 . بسهولة

 . عدم قابليتها للتلف بسهولة •

 . مكانية تخزينها بتكلفة معقولةإ •

 . ن تكون سهلة الجردأ •

 . أال يكون قد سبق رهن نفس السلعة لدائن آخر •

نـك لالعتبـارات    بالرغم من مراعاة الب   : والسؤال اآلن 
السابقة هل يجب دائما أن تكون قيمة الضمان أكبر من قيمة           

 : جابة نعم وذلك لسببينالقرض؟ اإل



 ١٣٩

أن المبلغ المستحق للبنك ليس قيمة القرض فقـط          •
 . ولكنه القرض وفوائده

أن هناك دائما احتمال أن تنخفض قيمة الضـمان          •
 . إذا ما اضطر البنك لبيعه

  : : يل لالقتراضيل لالقتراض معايير أهلية العم معايير أهلية العم--٧٧
     عليها تقييم قدرة     ُويعني ذلك تحديد القواعد التي يتم بناء 

 العميل ورغبته فـي رد القـرض وفوائـده فـي الموعـد             
 ويعتبر هذا العنصـر أهـم عناصـر         ،أو المواعيد المحددة  

سياسية اإلقراض حيث يتوقَّف عليه مصير عملية اإلقـراض         
 ،مواله من عدمـه   مكانية استرداد البنك أل   إبأكملها من حيث    

والمقصود بقدرة العميل هنا قدرته على سداد القرض وفوائده         
 وتشمل القواعد التي تحكم     ،يرادات نشاط هذا المقترض   إمن  

 : تقييم أهلية المقترض لالقتراض النواحي اآلتية
 . سمعة العميل

 . مدى متانة مركزه المالي

 . يراداته لسداد القرض وفوائدهإمدى كفاية 

  : : القروض وتحصيلهاالقروض وتحصيلهامتابعة متابعة 
  متابعة القروضمتابعة القروض) ) أأ((



 ١٤٠

 ف أوالً بـأول علـى مـا يطـرأ          ُ بالمتابعة التعر  ُيقصد
من تغيير على المركز المالي للمقترض، وأي تغيرات أخرى         
 يمكن أن تؤثر في قدرتـه علـى سـداد القـرض وفوائـده       

 وبصفة عامة فإن المتابعة تهـدف       ،في المواعيد المتفق عليها   
تمرار متانة المركز المالي للعميل وحسـن       إلى التأكد من اس   

 وقـد تكـون المتابعـة       ،سمعته ومركزه التنافسي في السوق    
نصف سنوية أو ربع سنوية أو شهرية حسب سياسة البنـك           

 . وحسب نوع القرض وحجمه وفترة استحقاقه
 : تحصيل القروض) أ(

عندما يراعي البنك الدقة في وضع سياسـة اإلقـراض          
بيقها فإن ذلك يعني أنه يمـنح القـرض    ويراعي الدقة في تط   

 وبالتالي فـإن عمليـة تحصـيل        ؛الصحيح للعميل الصحيح  
 بشكل  ُنها تتم إالقرض ال تعدو أن تكون عملية آلية بحتة أي          

روتيني في نهاية فترة استحقاق القرض أو عندما يحل موعد          
 أما لو حدث خلل في أي من القواعـد          ،كل قسط من األقساط   

 ما إلى تـأخر العميـل فـي السـداد          إيؤدي ذلك   السابقة فقد   
نه كلية من السداد، وفي كلتا الحالتين خسارة        أو إلى عدم تمكُّ   

 ومن الناحية األخرى فإنه حتـى       ،البنك أو اضطراب لنشاطه   



 ١٤١

لو توخى البنك الدقة والحرص في وضع سياسة اإلقـراض          
 وتنفيذها فقد تطرأ ظروف معينة تؤدي إلى تـأخر العميـل           

  فإنـه  َ ومن ثـم ؛داد القرض أو عجزه عن السداد تماما     في س 
من الضروري أن تتضمن سياسة اإلقراض ما ينبغي أن يقوم          

. ن العميل مـن سـداد القـرض       به البنك في حالة عدم تمكُّ     
   سياسة اإلقراض في أحـد البنـوك        ُوبعبارة أخرى قد تنص  

 على اتخاذ اإلجراءات القانونية ضـد كـل عميـل يتـأخر            
اد القرض بينما يفضل بنك آخر حل المشكلة بالطريق         في سد 

 الودي، في حين يفرق بنك ثالث بين الحـاالت التـي يتخـذ             
.. فيها اإلجراءات القانونية وتلك التي يتبع فيها الحل الـودي         

 . وهكذا



 ١٤٢

  إجراءات منح القروضإجراءات منح القروض
تتمثَّل اإلجراءات في الخطوات التفصـيلية ألداء عمـل         

جراءات هي أدوات وضع السياسـة      معين بتتابع معين، واإل   
نها يجـب أن تعكـس روح هـذه         إموضع التنفيذ وبالتالي ف   

 وفيما يتعلق باإلقراض فإن إجراءات منح القروض        ،السياسة
تتمثَّل في الخطوات التفصيلية التي يقوم بها كل من العميـل           
والبنك منذ حضور العميل إلى البنك لالقتراض وحتى قيامه         

 : ثَّل أهم إجراءات منح القروض فيما يليوتتم. بسداد القرض
 .  تقديم طلب االقتراض-١

 .  فحص االقتراض-٢

 .  االستعالم عن العميل-٣

 .  تحليل المركز المالي للعميل-٤

 .  وضع برنامج رد القرض-٥

 .  متابعة القرض-٦

 .  تحصيل القرض-٧



 ١٤٣

 : وفيما يلي شرح لكل من هذه اإلجراءات
  : : ضض تقديم طلب االقترا تقديم طلب االقترا--١١

عداد نموذج مطبوع لطلـب     إتقوم البنوك التجارية عادة ب    
االقتراض ليقوم العميل باستيفاء بياناته وتسـليمه للموظـف         

 ويتضمن طلب االقتراض البيانات الخاصة بكـل        ،المختص
من العميل والقرض المطلوب والمشـروع المطلـوب لـه          

اسم العميل، عنوانـه، اسـم      : القرض، وهذه البيانات تشمل   
شركة، عنوانها، نوع القرض المطلوب، الغرض منه، حجم        ال

... القرض، استحقاق القرض، نوع الضمان، قيمة الضـمان،       
 . لخإ
  : :  فحص طلب االقتراض فحص طلب االقتراض--٢٢

  م العميل بطلب االقتراض يقـوم الموظـف        َبعد أن يتقد
المختص بفحص هذا الطلب لمعرفة مدى تمشيه مع سياسـة          

ذا كان من الممكن قبول     إاإلقراض في البنك، وذلك لتحديد ما       
 فمثالً قد ال يكـون    ،الطلب بشكل مبدئي أو رفض هذا الطلب      

الغرض من القرض متمشيا مع سياسة البنـك كـأن يكـون            
 القرض لتمويل نشاط عقاري فـي حـين أن البنـك يبتعـد             
عن تمويل مثل ذلك النشاط، أيضا يمكن أن يكون القـرض           



 ١٤٤

يقوم بمنح قـروض    ة عشر سنوات في حين أن البنك ال         َلمد
وبالطبع ال يقتصـر فحـص طلـب        . وهكذا.. طويلة األجل 

      إلـى نـواٍح     ُاالقتراض على معرفة الغرض منه ولكنه يمتد 
            م َأخرى مثل نوع نشـاط العميـل، نـوع الضـمان المقـد 

ويمكن أن يقـوم المسـئول      . لخإ.. من العميل، قيمة الضمان   
صـول  جراء مقابلة شخصية مع العميل للح     إعن اإلقراض ب  

على معلومات شافية أو لالستفسار عـن معلومـات معينـة           
 وذلك حتى يكون قـرار قبـول        ؛وردت في طلب االقتراض   

 . الطلب أو رفضه مبنيا على معلومات كافية
  : :  االستعالم عن العميل االستعالم عن العميل--٣٣

إذا قرر البنك قبول طلب االقتراض بشكل مبدئي فانـه          
بـدأ  يبدأ في اتخاذ باقي إجراءات مـنح القـرض والتـي ت           

  ويهدف هذا االستعالم إلـى التأكـد        ؛باالستعالم عن العميل  
 وأنـه سـوف يقـوم بالوفـاء         ،من أنه جدير بالتعامل معه    

 وبناء على ذلك يتنـاول االسـتعالم        ،بالتزاماته في مواعيدها  
 : النواحي التالية

إذا كـان هـذا     ) أي أخالقياته (السمعة الشخصية للعميل    
 . ع في نفس الوقتالعميل هو مالك ومدير المشرو



 ١٤٥

السمعة الشخصية للقائمين بإدارة المشروع فـي حالـة         
 . انفصال الملكية عن اإلدارة

 بمعنـى مـدى وفائـه       ؛السمعة المالية للمشروع نفسـه    
بالتزاماته في مواعيدها سواء كانت هذه االلتزامـات تجـاه          

 . بنوك أخرى أو تجاه موردين للبضائع أو للمواد األولية

 . المشروع للبنوك األخرىحجم مديونية 

الحصول على هذه المعلومات من المصادر اآلتيةُويتم  : 
•      مـه بطلـب    ُالمقابلة الشخصية مع العميل عند تقد

 . االقتراض

•    ف على سابق معامالت    ُسجالت البنك نفسه للتعر
 . العميل مع البنك

جمـالي  إالبنك المركزي وذلك للحصـول علـى         •
 . ىمديونية العميل للبنوك األخر

 . الموردون •

دفاتر األحكام والتي تصدر من الغرفة التجاريـة         •
 . التابع لها نشاط العميل

سجالت المحاكم لمعرفة ما إذا كـان قـد سـبق            •
 . صدار أحكام ضد العميلإ



 ١٤٦

 سجالت الشهر العقاري والتي توضح ما قد يكون         •
 . من رهون على أصول المشروع

يـذ  الصحف اليومية لمعرفة ما ينشر بها عن تنف        •
حكام قضائية أو انضمام أو انفصال شـركاء أو         أ

 . تعديل في عقد الشركة

حـدى  إوفيما يتعلق بالجهة التي تقوم باالستعالم فهناك        
وجود إدارة مركزية لالستعالم في المركـز       : األولى: حالتين

الرئيسي مهمتها تجميع االستعالمات التي تقوم بها الفـروع         
 باالسـتعالم فيهـا أفـراد       المختلفة، وبالنسبة للفروع يقـوم    

وجود : الحالة الثانية . مختصون بذلك ويتبعون إدارة االئتمان    
قسم لالستعالم في كل من الفروع الكبـرى، أمـا الفـروع            
الصغرى فيقوم باالستعالم فيها شخص أو أكثـر ويتبعـون          

 وهاتان الحالتان هما السائدتان فـي البنـوك         ،إدارة االئتمان 
 . صة بنوك القطاع العامالتجارية المصرية وخا

  : :  تحليل المركز المالي للعميل تحليل المركز المالي للعميل--٤٤
 بتحليل المركز المالي للعميـل تحليـل الميزانيـة       ُيقصد

       مهما العميل للبنك عد تقدمـه بطلـب    ُوقائمة الدخل اللتين يقد
ف علـى القـدرة     ُ ويهدف هذا التحليل إلى التعر     ؛االقتراض



 ١٤٧

لمنشأة على الديون   نتاجية ألصول المنشأة، ومدى اعتماد ا     اإل
في تمويل أصولها، قدرة المنشـأة علـى الوفـاء بـديونها،            

 وبصـفة   ،وقدرتها على تحقيق مستوى مقبول من األربـاح       
 عامة يساعد تحليل المركـز المـالي للمنشـأة المقترضـة           

 : يجاد إجابات لألسئلة اآلتيةإفي 
هل ستكون المنشأة قادرة على االسـتمرار فـي          •

 عند استحقاقها؟ مقابلة التزاماتها 

هل الحسابات المدينة والمخزون يتمتعان بدرجـة        •
 معقولة من السيولة؟ 

هل تحقق المنشأة حجما معقوالً مـن المبيعـات          •
بالنسبة الستثماراتها فـي األصـول المتداولـة        

 وأصولها الثابتة؟ 

هل تكسب المنشأة معدالً معقوالً من العائد علـى          •
 كية؟ كل من المبيعات واألصول وحق المل

 بأي مقدار يمكن أن تنخفض أرباح المنشأة قبـل          •
أن تكون عاجزة عن مواجهة أعبائها الثابتة مثـل       

 الفوائد وأقساط استئجار األصول؟ 



 ١٤٨

إذا أفلست المنشأة فبأي مقدار يمكن أن تـنخفض قيمـة           
ـ        د الـدائنون غيـر     األصول عن قيمتها الدفترية قبل أن يتكب

 ية خسائر؟ أالمرتهنين 

ـ       ضاوباإل فة إلى ما سبق فإنه من المفض   ف َل أن يتعـر
 : البنك على بعض النواحي األخرى مثل

مدى كفاية عمليات الصيانة التي تقـوم بهـا المنشـأة            
 . ألصولها

 . ن وجدتإلة نتاجية المعطَّحجم الطاقة اإل •

 . ذا كانت أصول المنشأة مؤمنًا عليها أم الإما  •

 .  معينينمدى تركيز الحسابات المدينة في عمالء •

 . مدى تركيز الحسابات الدائنة في موردين معينين •

الديون الممتازة والتي لها أولوية على ديون البنك         •
 . مثل الضرائب

 ُمَوعند تحليل المركز المالي للمنشأة المقترضة تُسـتخد       
 َالتحليل المالي التقليدية، وهي تمثِّل الحد     ) معدالت(عادة نسبة   

 وفيما يلي توضيح ألهـم هـذه        ،بهاألدنى الذي يجب القيام     
 : النسب
  : : الت السيولةالت السيولة معد معد––أوالً أوالً 



 ١٤٩

األصول المتداولة 
١-ل التداول َ معد= 

 الخصوم المتداولة
 مرة = ... 

  ل مدى كفاية األصول المتداولة لسـداد       َويقيس هذا المعد
 ،االلتزامات قصيرة األجل والتي تستحق السداد خالل سـنة        

٢ عليه بين المعنيين بالتحليل المالي هـو         ل المتعارف َوالمعد 
ــون    ــب أن تك ــة يج ــول المتداول ــرة، أي أن األص  م

ل َما كان هذا المعد    وكلَّ ،على األقل ضعف الخصوم المتداولة    
 . أكبر كانت السيولة أعلى والعكس صحيح

٢-ل السداد السريعَ معد = 
 ) أوراق القبض+ المدينون (الحسابات المدينة + األوراق المالية + النقدية 

 الخصوم المتداولة
 مرة = ...      

  ل مدى قـدرة المنشـأة علـى مقابلـة          َويقيس هذا المعد
ــائلة   ــول الس ــن األص ــل م ــيرة األج ــات قص  االلتزام

ويالحظ أنه تم استبعاد المخزون     ). سريعة التحويل إلى نقدية   (
باعتباره أبطأ األصول المتداولة في التحويل إلى نقدية، كمـا          

ا   َتمباعتبارهـا أصـالً ال يمكـن        ؛ استبعاد المدفوعات مقدم 
 ل المتعارف عليه هنا هـو      َ والمعد ،تحويله إلى نقدية بسهولة   



 ١٥٠

ن األصول السائلة يجب أن تساوي على األقل        إ مرة ، أي     ١
ما كان هذا المعدل أكبر كانـت        وكلَّ ،قيمة الخصوم المتداولة  

 . السيولة أعلى والعكس صحيح
 المبيعات اآلجلة

 ان المدينين معدل دور-٣
متوسط الحسابات المدينة

 مرة ٠٠٠= 

ضـافة رصـيد    إ حساب متوسط الحسابات المدينة ب     ُويتم
 ،٢أول الفترة إلى رصيد آخر الفترة وقسمة النـاتج علـى            

  أي توضـيح    ؛ل كفاءة التحصيل في المنشأة    َويقيس هذا المعد  
 .  من الالزم أم الذا كان رصيد الحسابات المدينة أكثرإما 

٣٦٥١٢أو  (ا يوما شهر( 
  متوسط فترة التحصيل-٤

ل دوران المدينينَمعد 
 )أو شهر( يوم ٠٠٠=

 َوهذا المعد  ل السابق، وهو يوضح طول     َل مرتبط بالمعد
الفترة التي تستغرقها المنشآة لتحصيل قيمة مبيعاتها اآلجلـة         

وللحكـم  .  أيضا نه يقيس كفاءة التحصيل   إ، أي   )في المتوسط (
        ل مع  َعلى كفاءة التحصيل في المنشأة يمكن مقارنة هذا المعد

         َشروط البيع في المنشأة أو مقارنة هـذا المعـد  ل َل والمعـد
الت اآلتيةَالسابق له بأحد المعد : 

• الناجحة(الت في بعض المنشآت المماثلة َالمعد .( 



 ١٥١

•  الت على مستوى النشاط الذي تنتمي      َمتوسط المعد
 . يه المنشأةلإ

• الت نفس المنشأة في سنوات سابقةَمعد . 
 تكلفة المبيعات

٥-ل دوران المخزون َ معد= 
 متوسط المخزون

 مرة ٠٠٠=

  بمعنى عـدد    ؛ل مدى سيولة المخزون   َويقيس هذا المعد 
في المتوسـط (ات بيع المخزون خالل السنة    َمر .(  َوقـد تـم 

  مـن المبيعـات     استخدام تكلفة المبيعات في البسـط بـدالً       
    تقويمه عادة على أساس سـعر       ُعلى اعتبار أن المخزون يتم 

 . التكلفة
٣٦٥١٢أو  (ا يوما شهر( 

 = متوسط فترة التخزين -٦
ل دوران المخزونَمعد 

 )أو شهر( يوم ٠٠٠= 

 َوهذا المعد  َل مرتبط بالمعد     ة َل السابق، وهو يوضح المـد
 خاللها االحتفاظ بال   ُالتي يتم    فـي  ( بيعـه    َمخزون قبل أن يتم
لين السابقين بنفس طريقـة     َ الحكم على المعد   ُويتم). المتوسط

وبصفة عامة  . الحكم على كفاءة التحصيل كما سبق توضيحه      
        ٥،  ٣لـين   َفإن المنشأة تكون أكثر سيولة مع زيادة المعـد – 

والعكس صحيح– ٦ ، ٤لين َوبالتالي نقص المعد  . 
  



 ١٥٢

ثانيا ا ثاني––معد الربحية الربحيةالتالت معد  : :  
١-جمالي األصول إل العائد على َ معد = 

) بعد الفوائد والضرائب(صافي الربح 
 جمالي األصول إمتوسط 

 ×٠٠٠ = ١٠٠٪ 

  ؛ل القدرة الربحيـة ألصـول المنشـأة       َيقيس هذا المعد  
متداولـة  (أي ربحية الجنيه المستثمر في أصـول المنشـأة          

 ل كفـاءة اإلدارة    َ وبعبارة أخرى يقيس هـذا المعـد       ؛)وثابتة
 . في استخدام أصول المنشأة لتوليد مستوى مقبول من الربح

٢-ل العائد على المبيعات َ معد = 
) بعد الفوائد والضرائب(صافي الربح 

 صافي المبيعات
 ×٠٠٠ = ١٠٠٪ 

 بصافي المبيعات هنـا المبيعـات بعـد خصـم           ُويقصد
   يه من المبيعـات،    ل ربحية الجن  َالمردودات، ويقيس هذا المعد

 نه يقيس كفـاءة اإلدارة فـي تحقيـق ربـح معقـول             إأي  
 . على مبيعات المنشأة

٣-ل العائد على االستثمار َ معد = 
 صافي الربح صافي المبيعات

 جمالي األصولإمتوسط 
×

صافي المبيعات
 ×٠٠٠ = ١٠٠٪ 



 ١٥٣

      طلَقُ علـى هـذا المعـدـا نظـام دي بـون        َويل أيض 
Du pont ليل المالي نسـبة إلـى الشـركة التـي      في التح

ل فإن الناتج سوف    َ ويالحظُ أنه عند حساب هذا المعد      ،ابتكرته
  ا لمعدجمـالي األصـول، ولكـن      إل العائد على    َيكون مساوي

     ل العائد على االستثمار ينقسـم      َالفرق بين االثنين هو أن معد
جمـالي األصـول،    إل دوران   َيمثِّل معـد  : األول: إلى شقَّين 

ل َ وبعبارة أخرى فـإن معـد      ؛ربحية المبيعات : والشقُّ الثاني 
 = العائد على االستثمار 

ــد ــالي األصــول إل دوران َمع ــد× جم ــد َمع  ل العائ
 . على المبيعات

 وبالتالي يمكـن معرفـة مـا إذا كـان أحـد الشـقَّين              
    أو كالهما هو السبب للتغي  ل العائد على االستثمار   َر في معد، 

الت َالت الثالثة السـابقة بأحـد المعـد       َ المعد ويقارن كل من  
 : اآلتية

• الناجحة(الت في بعض المنشآت المماثلة َالمعد .( 

•  الت على مستوى النشاط الذي تنتمي      َمتوسط المعد
 . إليه المنشأة

• الت نفس المنشأة في سنوات سابقةَمعد . 



 ١٥٤

مـا  الت الربحيـة كلَّ   َما زادت معد  وبالطبع فإنه كلَّ   •
 . والعكس صحيحكان أفضل 

  : : الت اليسر الماليالت اليسر المالي معد معد––ثالثًا ثالثًا 
 جمالي الديونإ

١-ل الديون َ معد= 
جمالي األصولإ

 ×٠٠٠ = ١٠٠٪ 

   طلَقُ على هذا المعدا   َويوهـي   "الرفـع المـالي   "ل أيض ،
  Financial Leverageنجليـزي  ترجمة للمصـطلحات اإل 

  كمــا يطلَــقُ عليهــا فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة
.  كما يطلَقُ  عليها فـي بريطانيـا   Financial Gearingأو

ا كما يليَويمكن حساب هذا المعدل أيض : 
 جمالي الديونإ

ل الديون َمعد =
 حق الملكية

  مرة٠٠٠= 

 َويوضح معد       َل الديون النسبة من أصول المنشأة التي تم 
  أي مـدى مسـاهمة الـدائنين        ؛تمويلها عن طريق الـديون    

 في تمويل أصول    –التالي مساهمة أصحاب رأس المال       وب –
ل السائد علـى مسـتوى      َل بالمعد َ هذا المعد  ُنَ ويقار ،المنشأة

 ل أقـلَّ  َما كان هذا المعد   النشاط الذي تنتمي إليه المنشأة، وكلَّ     
 وعادة ما تضـع البنـوك      . ما كان أفضل والعكس صحيح    كلَّ

مقترضة حتى توافـق    ل الديون في المنشأة ال    َقصى لمعد أحدا  



 ١٥٥

 وذلك حتى ال تتضخم مديونية تلـك المنشـأة       ؛قراضهاإعلى  
 . بشكل قد ال تتمكن معه من الوفاء بديونها عند استحقاقها

٢-المدفوعات الثابتة(ل تغطية الفوائد َ معد = ( 
ــربح  + الضــرائب + صــافي ال

 الفوائد 
 مدفوعات الفوائد 

  مرة٠٠٠= 

  المنشأة على مقابلة مـدفوعات     ل قدرة   َويقيس هذا المعد
الفوائد باعتبارها مدفوعات ثابتة، وفي حالة وجـود أقسـاط          

 فـإن هـذه     – مثل اآلالت ووسائل النقل      –صول  أاستئجار  
والسـبب  . ضافتها إلى كل من البسط والمقام     إاألقساط يجب   

فـي  (قساط االستئجار إلى صافي الربح      أضافة الفوائد و  إفي  
 الوفـاء بهـا قبـل دفـع         ُوعات يتم هو أن هذه المدف   ) البسط

ل َ ويرى بعض خبراء التحليل المـالي أن المعـد         ،الضرائب
ن الربح قبل سداد المـدفوعات      إ مرة أي    ٤ أو   ٣المقبول هو   

 ولكـن   ، أمثال هذه المدفوعات   ٤ أو   ٣الثابتة يجب أن يكون     
  ألنـه يمكـن     ؛وجهة النظر هذه تحمل قدرا مـن المبالغـة        

  ٢ة المدفوعات الثابتة    ل تغطي َأن يكون معد ويعتبر  ،ة فقط َ مر 
رباح المنشأة يمكن أن تـنخفض      أ ألن ذلك يعني أن      ؛معقوالً

إلى النصف ومع ذلك تظل قادرة على مواجهـة مـدفوعاتها           



 ١٥٦

 ل أكبـر  َما كـان هـذا المعـد    وعلى أي حال فإنه كلَّ    ،الثابتة
ما كان أفضل والعكس صحيح، وزيادة في الدقة        ة كلَّ َ مر ٢من  
كن مقارنته بالمتوسط السائد على مستوى النشـاط الـذي          يم

 . ليه الشركةإتنتمي 
سم تحليل المركز المالي للمقتـرض      وأخيرا فإنه حتى يتَّ   

بالدقة فإن البنك يجب أن يقوم بتحليل إضافي طبقًا للوضـع           
الذي سوف يكون عليه المركـز المـالي للمقتـرض بعـد            

 قيمـة القـرض    ضـافة   إ ذلك ب  ُ ويتم ،الحصول على القرض  
 إلى الخصوم المتداولـة أو الخصـوم        – حسب استحقاقه    –

   إ ُطويلة األجل، كما يتم    تمويلهـا   ُضافة األصول التي سـيتم  
 إلى األصـول المتداولـة أو األصـول         – حسب طبيعتها    –

 . جراء التحليل المالي في ظل ذلك الوضعإالثابتة، ثم 
  : :  وضع برنامج رد القرض وضع برنامج رد القرض––  ٥٥

حـدى  إي قـرض يمكـن سـداده ب       من المعروف أن أ   
 د القرض وفوائـده دفعـة واحـدة        َن يسد أ: األولى: طريقتين

د القـرض   َأن يسـد  : في نهاية األجل المتفق عليه، الثانيـة      
وتتناسب . لخإ.. وفوائده على أقساط سنوية أو نصف سنوية      

الطريقة األولى مع القروض قصيرة األجل والتي ال يتجاوز         



 ١٥٧

 كما تتناسـب أيضـا مـع القـروض     استحقاقها سنة واحدة،  
  سداد القرض وفوائده في نهاية الموسـم        ُالموسمية بحيث يتم 

أمـا الطريقـة الثانيـة      .  تمويله َيرادات النشاط الذي تم   إمن  
 والتي تستخدم   ،فتتناسب مع القروض متوسطة وطويلة األجل     

 أساسا في تمويل عمليات استثمارية تحقـق عائـدا دوريـا           
  إذ يصـعب علـى المقتـرض        ؛رة طويلة نسبيا  على مدى فت  

 في هذه الحالة سداد القرض وفوائده دفعـة واحـدة حيـث            
 . ن قيمة القرض تكون كبيرة عادةإ

 موالـه سـوف تعـود      أوحتى يطمئن البنـك إلـى أن        
ليه في الوقت المناسب فإنه من الضروري وضع برنـامج          إ

لمناسبة لتلك  ن البنك من تدبير االستخدامات ا     للسداد حتى يتمكَّ  
األموال، وحتى يمكنه الوفاء بالتزاماته تجاه كل من المودعين        

 ومن الناحية األخرى فإن البرنـامج       ،والمقترضين المرتقبين 
القرض يريح المقترض    َالمحد ا      ؛د لردألنه سوف يعلم مقـدم 

  كل منها ممـا يـؤدي          ُالمبالغ التي سيرد ها للبنك وتاريخ رد 
قات النقدية الخارجية لديه، وحتى ال يـرتبط        إلى انتظام التدفُّ  

 . بمدفوعات مسـتقبلة تتعـارض مـع مـدفوعات القـرض       



 ١٥٨

أما عن مصادر سداد القرض فإنها قد تأخذ أحـد األشـكال            
 : اآلتية

  ::تصفية األصول المرهونةتصفية األصول المرهونة) ) أأ((
ليهـا البنـك    إويعتبر هذا المصدر آخر وسـيلة يلجـأ         

امنة يعني أن العميـل   ألن بيع األصول الض؛السترداد أمواله 
يرادات نشاطه، كذلك قد يعني     إقد عجز عن السداد من واقع       

اللجوء إلى هذا المصدر أن البنك قد منح القـرض اعتمـادا            
على الضمان بالدرجة األولى وليس اعتمادا على حسن سمعة         

 أيضا قد تؤدي تصفية األصـل       ،العميل ومتانة مركزه المالي   
 مما يسبب   ؛ انخفاض قيمتها السوقية   أو األصول الضامنة إلى   

خسائر للعميل، وقد يسبب ذلك خسائر للبنك أيضا إذا كـان           
االنخفاض في قيمة األصل يفوق قيمة الهامش الـذي سـبق           

 . للبنك تحديده على هذا األصل
  : : االقتراض من مصدر آخراالقتراض من مصدر آخر) ) بب((

 ألنه ال يعـدو أن      ؛ هذا المصدر غير سليم أيضا     ُويعتبر
 مديونية العميل مـن البنـك إلـى بنـك آخـر            يكون نقالً ل  

 ؛أو إلى مقرض آخر، وهذا ما قد ال يستطيع العميل تنفيـذه           
وبالتالي فإنه إذا كان البنك يعلم مقدما أن العميل سوف يسدد           



 ١٥٩

القرض باالقتراض من مصدر آخر فإن ذلك يعتبر مؤشـرا          
على أن العملية المراد تمويلها لن تنتهي في موعد اسـتحقاق           

 مـوال آلجـال أطـول وهـذا        أنها تحتاج إلى    إلقرض، أي   ا
 . خذه في االعتبار عند التعاقد على القرضأما يجب 
  . . االعتماد على التدفقات النقديةاالعتماد على التدفقات النقدية) ) جج((

ويعتبر هذا المصدر أفضل مصدر يمكن االعتماد عليـه         
 . لسداد القرض

         ُوحيث إن القرض يجب سداده من عائد النشاط الذي يتم 
 تقدير التدفقات النقدية المتوقعـة مـن ذلـك          ُ يتم تمويله فإنه 

    ترتيب برنامج السداد طبقًـا      َالنشاط وتوقيت هذه التدفقات، ثم 
ـ      ،لهذا التوقيت   ل فـي احتمـال      وهناك تحفظ على ذلك يتمثَّ

أن التدفقات النقدية قد تذهب إلى زيـادة بعـض األصـول            
نقـاص بعـض الخصـوم      إالمتداولة أو الثابتة أو تذهب إلى       

ويمكـن  ). أي سداد بعض الديون قصيرة األجـل      (المتداولة  
ب على ذلك بالحصول على خطة التدفقات النقدية للعميل         التغلُّ

    ف على الفترات التي سـيكون      ُعن الفترة المقبلة بهدف التعر
العميل فيها بحاجة إلى تمويل إضافي، وكذلك الفترات التـي          

 . طهقساأيتحقق فيها فائض يسمح بسداد القرض أو 



 ١٦٠

  : :  متابعة القرض متابعة القرض--٦٦
ــه   ــرض فإن ــى الق ــل عل ــع العمي ــد م ــد التعاق  عن
 من الضروري أن يحدد البنك كيفية متابعة ذلـك القـرض،           
 كما يحدد أيضا فترات المتابعة وهل هـي نصـف سـنوية            
أو ربع سنوية أو حتى شـهرية طبقًـا لظـروف القـرض             
وظروف العميل وطبقًا للقواعد المنظمة لذلك فـي سياسـة          

 : وعادة ما تتناول المتابعة النواحي التالية. قراضاإل
 . عادة االستعالم عن العميلإ •

 . المركز المجمع للعميل وحركة حساباته بالبنك •

 . عادة تحليل المركز المالي للعميلإ •

  َالتأكد من استخدام القرض في الغرض الذي مِنح        •
 . من أجله

  : :  تحصيل القرض تحصيل القرض--٧٧
 لسـابقة بشـكل سـليم      عندما تسير جميع اإلجـراءات ا     

ـ          د البنـك   فإن العميل سوف يقوم بسداد القرض دون أن يتكب 
 ن العميـل    ولكن تظهر المشاكل عنـدما ال يـتمكَّ        ،أي عناء 

من السداد ويطلب تأجيل سداد القرض أو جزء منه، وهنـا           
 : مرينأيجد البنك نفسه أمام أحد 



 ١٦١

أن ظروف العميل تستدعي التأجيل فعالً، وهنـا        : األول
 مكن للبنـك الموافقـة علـى تجديـد القـرض أو جـزء              ي

 : منه مع مراعاة ما يلي
ال يكون باقي الدائنين قد قـاموا باتخـاذ اإلجـراءات           أ

 . القانونية ضد العميل

احتساب فوئد تأخير على األموال المراد تأجيل سـدادها         
 . سواء كانت تمثِّل كل القرض أو جزء منه

 قـرض األصـلي    ضافة الفوائـد المسـتحقة علـى ال       إ
 . إلى ذلك القرض واحتساب الفوائد الجديدة على المبلغ ككل

إذا كان المخرج الوحيد من المأزق الذي يواجهه العميل         
نه من األفضل للبنك منح العميـل       إهو منحه قرضا إضافيا ف    

نقـذ  أموالـه و  أ وبذلك يكون قد أنقـذ       ؛هذا القرض اإلضافي  
 . عميله في نفس الوقت

 ناك خلالً واضـحا فـي إدارة المشـروع         أن ه : الثاني
  ،أو في مركزه المالي أو أن العميـل يـراوغ فـي السـداد             

وفي هذه الحالة فإن البديل الوحيد المتاح أمام البنك هو اتخاذ           
اإلجراءات القانونية ضد العميل الستيفاء حقوقه قبل أن تزداد         

 . أحوال العميل تدهورا



 ١٦٢

حدى الشركات  ة الدخل إل  فيما يلي الميزانية وقائم   : مثال
 َالتي تقد      ا لمدة خمسة سنوات   َمت إلى أحد البنوك تطلب قرض

 :  ماليين جنيه لتمويل شراء آالت جديدة٣قدره 

    ١٩٩١١٩٩١//٦٦//٣٠٣٠الميزانية في الميزانية في 
  ))بالمليون جنيهبالمليون جنيه((

    الخصوم وحقوق الملكية    األصول
٤ 
٦ 
١٠ 
٢٠ 
١٠

 نقدية 
 مدينون
 مخزون
 )صافي(آالت 

 )صافي(راضي ومباني أ

١٥ 
١٣ 
١٢ 
١٠

 حق ملكية
 سندات 

 قروض متوسطة وطويلة األجل
 قروض قصيرة األجل

 جمالي الخصوم وحقوق الملكيةإ٥٠ جمالي األصولإ٥٠
 



 ١٦٣

قائمـة الـدخل عــن الفتـرة المنتهيـة فــي     قائمـة الـدخل عــن الفتـرة المنتهيـة فــي     
  ))بالمليون جنيهبالمليون جنيه ( (١٩٩١١٩٩١//٦٦//٣٠٣٠

 صافي المبيعات ٨٠
  تكلفة المبيعات-

٣٠ 
٢٠ 

 مجمل الربح
  مصروفات تشغيل-

 
١٠ 
٦ 

 ربح التشغيل
  فوائد-

٤ 
١,٥ 

 ربح قبل الضرائب
  ضرائب-

 صافي الربح بعد الضرائب ٢,٥
والمطلوب تقديم توصية بالموافقة على منح القـرض أو         

 : رفضه إذا علمت اآلتي
 . ٪ من المبيعات آجلة٧٥ )١

 ".  يوما٣٠صافي "شروط البيع في الشركة  )٢

 مي متوسط فترة التخزين في القطاع الذي تنت       )٣
 .  يوما٤٥إليه الشركة 



 ١٦٤

٤( ل العائد على االستثمار في القطاع الذي       َمعد
 . ٪١٥تنتمي اليه الشركة 

 أنهـا قـد     َعند االستعالم عن الشركة وِجـد      )٥
طلبت من أحد دائنيها تأجيل سداد الدين مرة        
 . واحدة ولم تتخذ ضدها أي إجراءات قانونية

  ::الحلالحل
العميل ويتأكـد   بعد أن يتسلم البنك طلب االقتراض من        

من أنه ال يتعارض مع سياسات البنك فانه يبـدأ فـي أهـم              
. جرائين وهما االستعالم عن العميل وتحليل مركزه المـالي        إ

وهنا يجب مالحظة أنه ليس من الضروري أن ينتهي البنـك           
     يبدأ فـي تحليـل مركـزه        َمن االستعالم عن العميل أوالً ثم 

. ائين في نفس الوقـت    جرالمالي، ولكن يمكن أن يسير في اإل      
 وفي هذا المثال لدينا افتراض أن البنك قد قـام باالسـتعالم            
 عن العميل أوالً، ويالحظ أن نتيجة االستعالم عـن العميـل           
 في هذا المثال ال تعني أن سـمعة هـذه الشـركة مشـكوك              

جراء التحليل المـالي قبـل التوصـية        إ وبالتالي يجب    ؛فيها
 . رفضهبالموافقة على منح القرض أو 

  



 ١٦٥

  : : الت السيولةالت السيولة معد معد––أوالً أوالً 
 ٢٠ ١٠ + ٦ + ٤ األصول المتداولة

١-ل التداولَ معد 
 الخصوم المتداولة

=
١٠ 

=
١٠ 

٢ةَ مر

 َوهذا المعد   ١ل المتعارف عليـه وهـو       َل يتفق مع المعد 
ةَمر. 

 الحسابات المدينة+ األوراق المالية + النقدية 
٢-ل السداد السريع َ معد= 

 الخصوم المتداولة
١٠ ٦ + ٤ 

=
١٠ 

= 
١٠ 

١ةَ مر 

 َوهذا المعد    ا يتفق مع المعدل المتعارف عليه وهو    َل أيض
١ة َ مر 

 المبيعات اآلجلة
  معدل دوران المدينين-٣

 متوسط الحسابات المدينة
 ٨٠٪ وقيمـة المبيعـات      ٧٥وحيث إن المبيعات اآلجلة     

 مليون جنيه 
  مليون جنيه٦٠ = ٠,٥٧ × ٨٠ = المبيعات اآلجلة. ..

 = أما عن متوسط الحسابات المدينة فانه 
 رصيد آخر الفترة+ رصيد أول الفترة 

٢ 



 ١٦٦

ورصيد أول الفترة هو الرصيد الظاهر فـي الميزانيـة          
، وحيث إن هذا الرصيد غير      )٣٠/٦/١٩٩٠(السابقة مباشرة   

نيـة  متاح فإننا نعتبر أن رصيد الحسابات المدينة فـي الميزا         
 . المعطاة هو نفسه متوسط الرصيد
٦٠ 

.. .ل دوران المدينين َمعد= 
٦ 

 =١٠ةَ مر 

 
 متوسط فترة التحصـيل     -٤ ) شهرا١٢أو ( يوما ٣٦٥

 معدل دوران المدينين = 
١٢ ٣٦٥ 

 =
١٠ 

ــا ٣٧ = ٣٦,٥=  يوم 
 ١٠ =أو 

  شهر١,٢= 

ذن إ"  يوما ٣٠صافي  "وحيث إن شروط البيع في الشركة       
 يوما بدالً   ٣٧ بعد   ُ ألنه يتم  ؛التحصيل في الشركة بطيء نسبيا    

 . يوما٣٠من 
 

٥٠ تكلفة المبيعات
٥-ل دوران المخزون َ معد= 

 متوسط المخزون
=

١٠
=٥ةَ مر 

 
 ) شهرا١٢أو ( يوما ٣٦٥

= متوسط فترة التخزين -٦
 معدل دوران المخزون



 ١٦٧

 
١٢ ٣٦٥ 

=
٥ 

يوما أو ٧٣= 
= ٥

  شهر٢,٤= 

وحيث إن متوسط فترة التخزين في القطاع الذي تنتمـي          
 .  يوما٤٥إليه الشركة 

  ؛فترة التخزين فـي هـذه الشـركة طويلـة نسـبيا           . ..
 . مما يدل على وجود مخزون راكد لدى الشركة

  : : الت الربحيةالت الربحية معد معد––ثانيا ثانيا 
 صافي الربح

١-جمالي األصول إل العائد على َ معد=
صولجمالي األإمتوسط 

 ×١٠٠

 
٢,٥ 

=
٥٠ 

 ×٥٠ = ١٠٠٪

 صافي الربح
٢-ل العائد على المبيعات َ معد=

صافي المبيعات
 ×١٠٠

٢,٥ 
=

٨٠
 ×٣  = ١٠٠٪ 

 

٣-جمالي االستثمار إل العائد على َ معد= 



 ١٦٨

 صافي الريح صافي الربح
صولجمالي األإمتوسط 

× 
 صافي المبيعات

 ×١٠٠ 

 
٢,٥ ٨٠ 

=
٥٠

=
٨

 ×٥ = ٠,٠٤٩٦ = ٠,٠٣١ × ١,٦ = ١٠٠ ٪
 تقريبا 

وحيث إن معدل العائد على االستثمار في القطاع الـذي          
 . ذن ربحية هذه الشركة ضعيفةإ٪ ١٥ليه الشركة إتنتمي 
  : : الت اليسر الماليالت اليسر المالي معد معد––ثالثًًا ثالثًًا 

 جمالي الديونإ
١-الديون ل َ معد= 

 جمالي األصولإ
 ×١٠٠ 

 
٣٥ ١٠ + ١٢ + ١٣ 

= 
٥٠ 

× 
٥٠ 

 ×٧٠ = ١٠٠٪ 

 
 الفوائد+ الضرائب + صافي الربح 

٢-مدفوعات الفوائد =ل تغطية الفوائد َ معد 
 

١٠ ٦ + ١,٥ + ٢,٥ 
= 

٦ 
= 

٦ 
 =١,٧ةَ مر 



 ١٦٩

يوضح هذا المعدل أن أرباح الشركة تفـوق مـدفوعات          
كـافي   مرة ، ولكن ذلك ال يحقق األمان ال        ٠,٧الفوائد بمقدار   

 حيث ال يصل هذا     ؛للشركة في مواجهة التزاماتها من الفوائد     
والسبب في ذلـك أنـه    . ةَ مر ٢المعدل إلى الحد األدنى وهو      

حتى لو تأكدنا أن أرباح الشركة ال يمكن أن تقل عن قيمـة             
 ألن هدف الشركة لـيس مجـرد   ؛الفوائد فال يعتبر ذلك كافيا 

زع على الشـركاء    تغطية مصروفاتها ولكن تحقيق أرباح تو     
 . أو على المساهمين
  : : التوصيةالتوصية

نوصي برفض منح القرض للشـركة وذلـك لألسـباب          
 : تيةاآل

بالرغم من أن مستوى السيولة ككل في هذه         )١
ن إال أنهـا مضـللة حيـث        إالشركة مقبول   

األصول السائلة تحوي حسابات مدينة بطيئة      
 . التحصيل ومخزونًا راكدا

ة ضعيف جدا   أن مستوى الربحية في الشرك     )٢
 ،بالمقارنة مع متوسط القطاع الذي تعمل به      

وبصرف النظر عن مستوى الربحيـة فـي        



 ١٧٠

 القطـــاع فـــإن األمـــوال المملوكـــة 
ال تحقق عائدا مرضيا للمسـتثمرين، فـإذا        

صـافي الـربح    ( حسبنا ربحية حق الملكية     
سوف نجد أنهـا    ) مقسوما على حق الملكية   

فـــي حـــين أن ) . ١٥ ÷ ٢,٥(٪ ١٦,٧
حاب الشركة لو أودعوا أموالهم في أحد       أص

٪ أو  ١٧البنوك فسوف يتقاضون فائدة قدرها      
 ٪ وبدون مخاطرة تقريبا، فـإذا أخـذنا        ١٨

في االعتبار درجة المخاطرة في هذه الشركة       
فإن العائد على حق الملكية يجب أن يكـون         

 . ٪ ١٨أكبر من 

 



 ١٧١

  مصطلحات الفصل الثالثمصطلحات الفصل الثالث
 كمبيالة مخصومة
 تخصم الكمبياال

 البنوك ذات الفروع 
 ضمان 

 تحصيل 
  اعتماد –ائتمان 

 أهلية لالقتراض 
ــاالقتراض  ــدير ب ــل (ج أه

 )لالقتراض
 سعر الخصم 
 اعتماد مستندي

 متابعة 
 قراضإ

 سياسة اإلقراض
 قرض

 قرض طويل األجل
 )استحقاق القرض(استحقاق 

Bill Discounted 

Bill Discounting 

Branche Banks 

Collateral 

Collection 

Credit 

Creditworthiness 

Creditworthy 

Discount Rate 

Documentary Credit 

Follow – Up 

Lending 

Lending Policy 

Loan 

Long – Term Loan 

Maturity 



 ١٧٢

 قرض متوسط األجل
 قرض قصير األجل

 البنوك ذات الوحدة الواحدة

Medium – Term Loan 

Short – Term Loan 

Unit Banks  

 



 ١٧٣

  ة وتمارين على الفصل األول ة وتمارين على الفصل األول أسئلأسئل
  : :  أجب عن األسئلة اآلتية أجب عن األسئلة اآلتية––أوالً أوالً 

وضح الفرق بين القرض واالئتمان؟ وما هي        )١
 نواع االئتمان؟ أأهم 

 ما معنى سياسة اإلقراض وما هي مكوناتها؟  )٢
 ؟ "السقوف االئتمانية"ما معنى  )٣
ما هي العوامل المؤثرة فـي تحديـد سـعر         )٤

 الفائدة على القروض؟ 
ارات التي تراعيها البنوك فـي      ما هي االعتب   )٥

مة لها من العمالء؟ َالضمانات المقد 

تية صواب؟ وأيهـا     أي العبارات اآل   –ثانيا   )٦
 ؟ ولماذا؟ أخط

 خصم الكمبياالت بمثابة ائتمان يمنحه      ُيعتبر )٧
 . البنك للعميل

قصـى  يتحمل العميل فوائد عـن الحـد األ        )٨
لالعتمــاد بصــرف النظــر عــن المبلــغ 

 . المسحوب



 ١٧٤

ـ   )٩ ن الضـروري أن تكـون سياسـة        ليس م
 . اإلقراض مكتوبة

تتحكم طبيعة مصادر أموال البنـك       )١٠
 . في أنواع القروض التي يمكن أن يمنحها

تتسم البنوك ذات الفروع بالمركزية      )١١
 . في منح القروض

قد يأخذ البنك فـي اعتبـاره حجـم          )١٢
القرض عند تحديده لسعر الفائدة على ذلـك        

 . القرض

ة تتعامل في   طالما أن البنوك التجاري    )١٣
نها يجب أن تقتصر على منح      إأموال الغير ف  

 . القروض قصيرة األجل

يجب أن تكون قيمة الضمان أكبـر        )١٤
 . من قيمة القرض

 بأهليـة العميـل لالقتـراض       ُيقصد )١٥
 . قدرته على رد القرض

فضل للبنك االعتمـاد علـى      من األ  )١٦
 . التدفقات النقدية للعميل في رد القرض



 ١٧٥

لى بنـك عـين شـمس     إى الشركات   حدإمت  َتقد –ثالثًا  
التجاري تطلب قرضا قيمته مليون جنيه لتمويل شراء مـواد          

وقد اتفق كل من البنك والشركة على أن يكون القرض          . خام
وفيما يلي آخر ميزانيـة     . ٪٢١ة سنة واحدة وبسعر فائدة      َلمد

 . وآخر قائمة دخل للشركة طالبة القرض

    ١٩٩١١٩٩١//٦٦//٣٠٣٠الميزانية في الميزانية في 
  ))نيهنيهباأللف جباأللف ج((

الخصوم وحقـوق       األصول
 الملكية

١٠٠ 
٢٠٠٠ 
٣٠٠٠ 
٦٠٠٠ 
٨٠٠٠ 
 

 نقدية
 مدينون

 أوراق قبض
 مخزون

صافي األصول الثابتة
 

٨٠٠٠ 
٣٠٠٠ 
٢٠٠٠ 
١٥٠٠ 
٥٥٠٠ 

 حق ملكية
 قروض طويلة األجل

 دائنون
 أوراق دفع

 قروض قصيرة األجل

إجمالي الخصوم وحقوق ٢٠٠٠٠ إجمالي األصول٢٠٠٠٠
 الملكية



 ١٧٦

ـ  ـ قائم ة الـدخل عــن الفتـرة المنتهيـة فــي    ة الـدخل عــن الفتـرة المنتهيـة فــي    قائم
  ))باأللف جنيهباأللف جنيه ( (١٩٩١١٩٩١//٦٦//٣٠٣٠

 
٣٠٠٠٠ 
٢٠٠٠٠ 
١٠٠٠٠ 
٤٠٠٠ 
٦٠٠٠ 
١٠٠٠ 
٥٠٠٠ 
٢٠٠٠ 
٣٠٠٠ 

  صافي المبيعات-
  تكلفة المبيعات-
  مجمل الربح-
  مصروفات تشغيل-
  ربح التشغيل-
  فوائد-
  أرباح قبل الضرائب-
  ضرائب-
  صافي الربح بعد الضرائب-
 

وب تقديم توصية بمنح القـرض أو رفضـه إذا          والمطل
 : علمت اآلتي

  َ عندما قام البنك باالسـتعالم عـن الشـركة وِجـد           -١
  وأنهـا تسـدد ديونهـا       ،أن مديريها يتمتعون بسمعة حسـنة     

 . في مواعيدها



 ١٧٧

٥٠ -٢باألجلُ٪ من مبيعات الشركة تتم  . 
 ". حد أقصى أربعة شهور" شروط البيع في الشركة -٣
 . ٪٧٠ل الديون الذي يقبله البنك َ األقصى لمعد الحد-٤
٥- ليـه  إل دوران المخزون في القطاع الذي تنتمي        َ معد

 . ةَ مر٣الشركة 
٦- ليـه  إل دوران األصول في القطاع الذي تنتمي        َ معد

 . ةَ مر١,٥الشركة 
 أعلى سعر فائدة على الودائع في السوق المصـرفية      -٧
١٨٪ . 



 ١٧٨

    

  الالرأس المرأس الم
 

 وظيفة رأس المال في البنوك التجارية * 
 كفاية رأس المال في البنوك التجارية* 
 مقاييس كفاية رأس المال في البنوك التجارية* 
كفاية رأس المـال فـي البنـوك التجاريـة          * 

 المصرية 



 ١٧٩

  مقدمة مقدمة 
 يطلَقُ مصطلح رأس المال على األمـوال التـي يبـدأ           

ن مصدرها أصحاب هذا     والتي يكو  ،بها نشاط مشروع معين   
 وقد يكون رأس المال في صورة األمـوال التـي           ،المشروع

 يقدمها صاحب المشـروع الفـردي أو حصـص الشـركاء           
سـهم العاديـة المباعـة      في شركات األشخاص أو قيمة األ     

 ومع استمرار نشـاط     ،للجمهور في حالة شركات المساهمة    
احتجــاز جــزء ُالمشــروع ونمــوه تتحقــق أربــاح يــتم  

ها في صورة احتياطيات وتوزيع الباقي على المسـاهمين         من
 ربـاح محتجـزة    أبقاؤه فـي المشـروع ك     إأو  ) أو الشركاء (
وفي هذه الحالـة ال تقتصـر حقـوق         ). أي تأجل توزيعها  (

س المال فقط وإنما تشمل أيضـا       أأصحاب المشروع على ر   
االحتياطيات واألرباح المحتجزة، وهو ما يطلق عليه حقوق        

 وما ينطبق على أي مشروع في هذا المجال ينطبـق           ،الملكية
. على البنك التجاري، وذلك من حيث مكونات حقوق الملكية        

وجدير بالذكر أن تناول موضوع رأس المال فـي البنـوك           
التجارية سوف يكون على أساس المعنى الواسع لرأس المال         



 ١٨٠

األربـاح  + االحتياطيـات   + رأس المال   (أي حقوق الملكية    
 ). ةالمحتجز

ــطالحي   ــإن اص ــرى ف ــارة أخ ــال"وبعب  " رأس الم
 . سوف يستخدمان بنفس المعنى" حقوق الملكية"و 



 ١٨١

  وظيفة رأس المال في البنوك التجارية وظيفة رأس المال في البنوك التجارية 
تتضح وظيفة رأس المال في البنوك التجارية بمقارنتهـا         

 ففـي   ؛بوظيفة رأس المال في المنشـآت غيـر المصـرفية         
) لـخ إ… ، خدمية صناعية، تجارية (المنشآت غير المصرفية    

نجد أن الوظيفة األساسية لرأس المال هـي تمويـل شـراء            
 تمويـل بـاقي     ُلخ، ويتم إ.. األصول الثابتة من مباني وآالت    

 جـل  ما باالقتراض أو عـن طريـق الشـراء باأل         إاألصول  
ن األموال المملوكة تستخدم في تمويـل       إي  أ ؛من الموردين 

ث وأفلسـت   نه لو حـد   إجزء غير يسير من األصول بحيث       
    تمويلها من رأس مالها سـوف       َالشركة فإن األصول التي تم 
 إذن الوظيفة األولى لرأس المال      ؛تمثِّل ضمانًا ألموال الدائنين   

في المنشآت غير المصرفية هي وظيفة تشغيلية بمعنى تمويل         
 أما الوظيفة الثانية فهي وظيفة وقائية       ،شراء األصول الثابتة  
 . فالس الشركةإدائنين في حالة بمعنى حماية أموال ال

 أما بالنسبة للبنوك التجارية فالوضـع مختلـف حيـث          
 النظر إلى رأس المال كمجرد مصدر لتمويـل شـراء           ُال يتم 

   ليه باعتباره يمثِّـل حمايـة      إ النظر   ُاألصول الثابتة، وإنما يتم
 الـبعض   ُ وقد يـرد   ،فالس البنك إألموال المودعين في حالة     



 ١٨٢

 ُاألصول الثابتة الالزمة لمزاولة نشاط البنك يتم      على ذلك بأن    
تمويلها من رأس المال وليس من الودائع، وهذا صحيح ولكن          
هذه األصول الثابتة ال تمثِّل سوى نسبة ضئيلة من أصـول           

 وبالتالي ال يحتاج    ؛البنك على اعتبار أنه يتعامل في األموال      
شـركات  البنك إلى مواد خام أو آالت كما هو الحال فـي ال           

 إذن الوظيفة األولى لرأس المال في البنـوك         ؛الصناعية مثالً 
 التجارية هي وظيفة وقائية بمعنى حماية أمـوال المـودعين          

فالس البنك، أما الوظيفة الثانية فهي وظيفة تشغيلية        إفي حالة   
 . بمعنى تمويل شراء األصول الثابتة



 ١٨٣

  كفاية رأس المال في البنوك التجارية كفاية رأس المال في البنوك التجارية 
 كفايــة رأس المــال مــدى تغطيتــه للودائــع  بُيقصــد

فالس البنك، وبعبارة أخرى فإن المقصود هنا هـو         إفي حالة   
مدى كفاية رأس المال لرد الودائع ألصـحابها فـي حالـة            

أو مسـتمرة تـؤدي     / ض البنـك لخسـائر ضـخمة و       ُتعر 
 وبصفة عامة فإن مدى كفاية رأس المال لحماية         ،فالسهإإلى  

 بمعنى أنها تتوقف على من الذي       ؛ة نسبية الودائع تعتبر مسأل  
فمثالً قد تـرى إدارة     . يقوم بتقييم كفاية رأس المال في البنك      

 بنك معين أن رأس المال في هذا البنـك يكفـي السـتيعاب             
أي خسائر محتملة في حين ترى السلطات النقديـة أن رأس           
المال هذا ال يكفي السـتيعاب الخسـائر وحمايـة أمـوال            

ويرى البعض أنه يمكن النظر إلـى كفايـة رأس          المودعين،  
الجهات الرقابيـة،   : المال من ثالث وجهات نظر رئيسية هي      

  (١):إدارة البنك، كبار المودعين، وذلك على النحو التالي

                                           
)١( Frederick Yeager and Neil Seitz, Financial 

Institution Management: Text and Cases (Reston: 
Reston Publishing Co. Inc., ١٩٨٢), PP. ١٦١ – ١٥٩.  



 ١٨٤

 – مثل البنـك المركـزي     – بالنسبة للجهات الرقابية     -١
 أساسا باليسر المالي للبنوك حتى يمكـن        ُنها تهتم إف

ن الجهات  إ أي   ؛فالس هذه البنوك  إت  تجنب احتماال 
 بتوافر حجم معين من رأس المال بما        ُالرقابية تهتم 

يكفي لحماية البنك في مواجهة الخسائر الضخمة أو        
 . فالسهإالمستمرة التي قد تؤدي إلى 

  وبالنسبة إلدارة البنك التجاري نفسه فإنهـا تنظـر          -٢
اح ربأإلى زيادة رأس المال من حيث تأثيرها على         

لبنك قد تحجم عن بيـع      ن إدارة ا  إ أي   ؛حملة األسهم 
 إذا  – من أجل زيـادة رأس المـال         –أسهم جديدة   

كانت ظروف السوق غير مواتية، كذلك فـإن إدارة         
البنك تأخذ في اعتبارها رد فعل المساهمين عنـدما         
تقرر احتجاز جزء من األرباح من أجل زيادة رأس         

أن تنظـر اإلدارة     وبالتالي فإنه من المتوقع      ؛المال
إلى رأس مال البنك من حيث مدى كفايته لحمايـة          
أموال المودعين في مواجهة الخسائر العادية أكثـر        

 . منه في مواجهة الخسائر الضخمة أو المستمرة



 ١٨٥

٣- ق بكبار المودعين فإن اهتمامهم بمـدى       ا فيما يتعلَّ   أم
كفاية راس مال البنك قد يفوق اهتمام إدارة البنـك          

 بخـالف رأس    –ولكن هناك عوامل أخرى     نفسه،  
على قرار كبار المودعين بالتعامل     =  تؤثر   –المال  

فمثالً قد يتأثَّر بعض كبار المودعين      . مع بنك معين  
بالفائدة المرتفعة التي يمنحها أحد البنوك، أو بتنوع        

 . دارتهإالخدمات التي يقدمها البنك، أو بمدى كفاءة 

حقيق الحماية الكاملة للودائـع     فضل ت نه من األ  إوقد يقال   
 أي تحقيق األمـان     ؛ةهداف جميع األطراف المعني   أبما يحقق   

ضافة إلى ثقة الجهات    للمودعين واالستقرار إلدارة البنك باإل    
 ويمكن القـول    ،الرقابية في استمرارية البنك وسالمة أعماله     

 : حدى ثالث وسائلإ بالَّإن تحقيق مثل تلك الحماية ال تأتي إ
استخدام الودائع بالكامل في تمويـل األصـول        : ولىاأل
 واستخدام األموال المملوكة في تمويـل القـروض         ،السائلة

 . واالستثمارات
 . زيادة رأس المال حتى يساوي قيمة الودائع: الثانية
التوقف عن قبول ودائع جديدة عندما يصل حجم        : الثالثة

 . لى ما يعادل رأس المالإالودائع في البنك 



 ١٨٦

  : : فيما يلي تفنيد لكل من هذه الوسائلفيما يلي تفنيد لكل من هذه الوسائلوو
ق باستخدام الودائع بالكامـل فـي اقتنـاء          فيما يتعلَّ  -١

أصول سائلة نالحظ أنه ال يتمشى مع طبيعة نشاط         
البنك التجاري بل والمبـرر مـن وجـوده وذلـك           

 : لألسباب اآلتية

أن وظيفة البنك التجاري ليست مجرد االحتفاظ بالودائع        
 بها وإنمـا اسـتخدام هـذه الودائـع         ها أصـحا  َحتى يسترد 

 قراض المشروعات التي تحتاج إلـى تمويـل إضـافي          إفي  
 . من أجل ممارسة نشاطها

أن بعض األصول السائلة يحقق عائدا منخفضا والبعض        
 مما ال يمكِّن البنك مـن       ؛طالقاآلخر ال يحقق عائدا على اإل     

 . دفع الفوائد المستحقة على الودائع

ن البنك يستطيع تحقيق عائد يكفي لـدفع        وإذا افترضنا أ  
ن من مواجهة باقي المصروفات،     فوائد الودائع فإنه قد ال يتمكَّ     

ن من تحقيق ربح يوزع على أصحاب       أو على األقل لن يتمكَّ    
 .  في تنمية نشاط البنكُرأس المال أو يستخدم



 ١٨٧

  وبالنسبة لزيادة رأس مال البنـك حتـى يتسـاوى           -٢
ه أمر يصعب تحقيقه في الحيـاة       مع قيمة الودائع فان   

 : العملية لألسباب اآلتية

ما لعدم  إسهم جديدة وبيعها للمستثمرين     أصدار  إر  قد يتعذَّ 
وجود عدد كاٍف من المستثمرين الراغبين في شراء مثل تلك          

صـدارات  إاألسهم أو لعدم مالءمة ظروف السوق الستيعاب        
 . جديدة من األوراق المالية

صدار أسهم جديدة وبيعها فإن ذلك قد       إمكانية  إبافتراض  
 نظرا لتوزيـع ملكيـة      ؛يؤثِّر سلبيا على المساهمين الحاليين    

 . س المال على عدد أكبر من المساهمينأر

 وحتى بـافتراض غيـاب العقبتـين السـابقتين فإنـه           
صدار أسهم جديدة من أجـل أن       إمن الصعب عملية مواصلة     

 . ادة في حجم الودائعس المال مع الزيأتتمشى الزيادة في ر

      عن طريق تكوين    ُإذا كانت زيادة رأس المال سوف تتم 
ــاك     ــيس هن ــه ل ــاح فإن ــاز أرب ــات واحتج  احتياطي
ما يضمن أن تكفي األرباح المحققة لتحقيق هذا الهدف حتـى   

صدار أسهم جديدةإ ذلك بجانب ُوإن تم . 



 ١٨٨

 وهي التوقف عـن     – أما فيما يتعلق بالوسيلة الثالثة       -٣
 ل ودائع جديدة عنـدما يصـل حجـم الودائـع           قبو

 فإنها تبدو غير منطقية     –إلى ما يعادل رأس المال      
 : وذلك لألسباب اآلتية

أنه من غير المعقول أن يمتنع البنك من ممارسة أهم          ) أ(
 . جانب من جوانب نشاطه وهو قبول الودائع

مكانية ذلك فانه يعني فقدان البنك      إوحتى بافتراض   ) ب(
  ممـا يـؤدي     ؛سـواء كمـودعين أو كمقترضـين      لعمالئه  

 . في النهاية إلى تقلُّص نشاطه وربما انهياره

 من قبـل البنـوك      ُإذا كان اتباع هذه الوسيلة سيتم     ) ج(
 ألن معنـى    أ؛التجارية في مجموعها فسوف يكون األمر أسو      

  ؛ص قطاع من أهم قطاعـات النشـاط االقتصـادي         ذلك تقلُّ 
 طاعات أخرى كـان مـن الممكـن        مما ينعكس سلبيا على ق    

 . أن تستفيد من النشاط االئتماني لهذه البنوك

  م أنه ال يمكن تحقيـق الحمايـة الكاملـة          َخالصة ما تقد
نه ال بد من وجود مستوى معين من المخاطرة         إ أي   ؛للودائع

والتي توجد في جميع األنشـطة االقتصـادية وإن اختلفـت           
 ومن الناحية   ،ى آخر درجتها من نشاط إلى آخر ومن قطاع إل       



 ١٨٩

األخرى فإن مسالة حماية رأس المال لحقوق المودعين واردة         
   وبالتالي ال يستقيم ذلك     ؛فالسض البنك لإل  ُفقط في حالة تعر 

 وهذه النقطة األخيـرة هـي       ،مع اعتبار البنك منشأة مستمرة    
محور تقييم مدى كفاية رأس المـال فـي البنـك التجـاري             

هل ننظر إلى كفاية رأس     : ينًا وهو باعتبارها تثير تساؤالً مع   
 ليهـا باعتبـار    إفالس البنك فقط أم ننظـر       إالمال في حالة    

 أن البنك منشأة مستمرة؟ 
فـالس البنـك    إإن النظر إلى كفاية رأس المال في حالة         

يفترض أن البنك قد حقق خسائر من توظيف أمواله بحيـث           
 حجـم   مـا زاد   وبالتـالي فكلَّ   ؛تلتهم رأس المال أو أكثر منه     

ما زادت درجة الحماية المتاحة للودائـع       األموال المملوكة كلَّ  
 : والعكس صحيح كما يتضح من المثال التالي



 ١٩٠

بافتراض أن لدينا ميزانية مبسطة ألحد البنوك       بافتراض أن لدينا ميزانية مبسطة ألحد البنوك       
  : : التجارية على النحو التاليالتجارية على النحو التالي

  ))بالمليون جنيهبالمليون جنيه((
خصوم وحق ملكية                  أصول

 
٤٠ 
٧٠ 
 
٥ 

 أصول سائلة
 توظيف

 )قروض واستثمارات(
 أصول ثابتة

 حق الملكية ١٥
 ودائع

 جمالي الخصوم وحق الملكيةإ١١٥ جمالي األصولإ١١٥
 

في األصول السـائلة ضـئيلة       (١)بما أن درجة المخاطرة   
    ا      َللغاية فإن المخاطر التي يتعرض لها نشاط البنك تأتي أساس

ه يمكـن    وفي المثال السابق إذا أفلس البنك فإن       ،من التوظيف 
 الحفاظ على أموال المـودعين إذا لـم تتجـاوز الخسـائر            

                                           
)١( ي عة  بات المتوقَّ  التقلُّ : بالمخاطر ُدقص)في العائد من استثمار    ) تملةالمح

مـا زادت درجـة     بـات كلَّ  ما زادت درجة هذه التقلَّ    لَّك وبالتالي ف  ؛معين
 . المخاطرة والعكس صحيح



 ١٩١

 ، مليون جنيه وذلك طبقًا للقيمة الدفترية لبنود الميزانيـة         ١٥
مليـون جنيـه كـان ذلـك         ١٥ا إذا زادت الخسائر عن      أم  

ما كانت قيمة حق الملكيـة       وبالتالي فكلَّ  ؛على حساب الودائع  
رة للودائـع والعكـس     ما زادت درجة الحماية المتواف    أكبر كلَّ 
 . صحيح
 النظر إلى كفاية رأس المال على اعتبـار أن          َا إذا تم  مأ

البنك منشأة مستمرة فسوف يختلف الوضع عنه فـي حالـة           
 ففي المثال السابق يالحظُ أن قيمة حق الملكيـة     ؛فالس البنك إ

 ماليين في صورة أصول ثابتة، وبالتـالي        ٥ مليونًا منها    ١٥
 ماليـين   ١٠ملوكة المستخدمة في التوظيف     فإن األموال الم  

ـ     إجنيه فقط، ومع ذلك ال يمكن القول         ل ن البنك يمكنـه تحم
 ماليـين جنيـه دون      ١٠خسائر من التوظيف بحد أقصـى       

ف على عناصـر حـق       ألن ذلك يتوقَّ   ؛ضرار بالمودعين اإل
رأس المـال،   (الملكية وقيمة كل عنصر من هذه العناصـر         

فالخسائر التشغيلية والتـي    ). محتجزةاالحتياطيات، األرباح ال  
دها البنك من ممارسة نشاطه المعتاد يمكـن تعويضـها          يتكب 

 تكوينها  ُرباح المحتجزة ومن االحتياطيات التي قد يتم      من األ 
  سهم العاديـة أو قيمة األ(ا رأس المال نفسه لهذا الغرض، أم (



 ١٩٢

 وبنـاء   ؛فالس فقـط   في حالة اإل   الَّإفال تمثِّل حماية الودائع     
على ذلك فإنه إذا كانت قيمة األرباح المحتجزة واحتياطيـات          

 ماليين جنيه مـثالً فـإن البنـك يمكنـه           ٦خسائر التوظيف   
 ماليين جنيه فقط حتى     ٦مواجهة خسائر تشغيلية بحد أقصى      

ن من االستمرار في نشاطه مع الحفـاظ علـى أمـوال            يتمكَّ
 . المودعين



 ١٩٣

  مقاييس كفاية رأس المال في مقاييس كفاية رأس المال في 
  بنوك التجارية بنوك التجارية الال

 بعد الحـديث عـن معنـى كفايـة رأس المـال فإنـه              
 كافيا لحماية   ُمن المنطقي تحديد حجم رأس المال الذي يعتبر       

فالس البنك أو على أسـاس      إأموال المودعين سواء في حالة      
 وهذه النقطة هي التي جذبت اهتمام       ،أن البنك منشأة مستمرة   

في مجال البنوك طيلة هذا     كٍل من السلطات النقدية والباحثين      
ز االهتمام في البداية    وقد تركَّ . القرن بل ومنذ القرن الماضي    

على وضع حد أدنى لنسبة رأس المال إلى الودائـع، وذلـك            
على اعتبار أن الودائع هي المصدر الرئيسي لتمويل نشـاط          

ما ما زادت نسبة رأس المال إلى الودائع كلَّ        وبالتالي فكلَّ  ؛البنك
. ة الحماية المتوفرة لتلك الودائع والعكس صحيح      زادت درج 

نجلتـرا، وبـين    إ٪ في   ٨٪ ،   ٦وقد تراوحت هذه النسبة بين      
 َ وبعد ذلك انصب   ،٪ في الواليات المتحدة األمريكية    ١٠٪،  ٧

االهتمام على نسبة رأس المال إلى األصول الخطرة حيـث          
اشترطت السلطات النقدية األمريكية أن تكـون نسـبة رأس          

ــال ــرة  الم ــول الخط ــى األص  ٪، ١٦,٦٧ أو ٦ : ١ إل
جمالي األصـول ناقصـا     إوهم يقصدون باألصول الخطرة     



 ١٩٤

 النقدية واألوراق المالية الحكوميـة والقـروض المضـمونة         
وأخيرا ظهر اتجاه من جانـب السـلطات         (١). من الحكومة 

 النقدية األمريكية بتحديـد حـد أدنـى لنسـبة رأس المـال             
س مجرد األصول الخطرة، ففي عام      جمالي األصول ولي  إإلى  

البنـك المركـزي    ( قام نظام االحتياطي الفيـدرالي       ١٩٨٣
٪ للبنـوك التـي     ٦بتحديد نسبة   ) للواليات المتحدة األمريكية  

  (٢).٪ لباقي البنوك٥يقتصر نشاطها على منطقة معينة ونسبة 
ويالحظُ على المقاييس السابقة أنها تنظر علـى حمايـة          

فالس البنـك ولـيس     إل المودعين في حالة     رأس المال ألموا  
 ومن هنا فال بد أن تأخذ هذه المقاييس    ؛باعتبار منشأة مستمرة  

في اعتبارها أن البنك منشأة مستمرة ألن ذلك هـو القاعـدة            
 ولتحقيق ذلك يمكن النظر إلى حقوق       ،فالس هو االستثناء  واإل

فقـط،  فالس الملكية على أنها تمثِّل حماية للودائع في حالة اإل  

                                           
)١(  Edward W. Reed et al., Commercial Banking, ٢ nd 

ed. (New Jersey: Printice – Hall, ١٩٨٠), PP. ١٧٤ – ١٧٣.  
)٢(  Thomas Myear et al., Money, Banking, and the 

Economy, ٢ nd ed. (New York: W. W. Norton and Co., 

١٩٨٤). P.٣٥.  



 ١٩٥

    ا الخسائر التشغيلية التي يتكبدها البنك من ممارسة نشاطه     أم
ــزة   ــاح المحتج ــن األرب ــها م ــيمكن تعويض ــاد ف  المعت

 احتجازها لهذا الغرض كما سبق      ُأو االحتياطيات التي يتم   / و
 . القول

: س المـال  أوقد اقترح أحد الباحثين مقياسين لكفايـة ر       
  سمـ   المقياس األول ي اح ومـؤداه أن تكـون      ى مقياس األرب

 بعد الضرائب وبعـد تجنيـب احتيـاطي         –األرباح الحالية   
 تساوي ضعف الخسائر المتوقَّعة من القـروض      –التوزيعات  

س أى مقياس حماية ر   ا المقياس الثاني فيسم    أم ،واالستثمارات
 أي مدى قدرة البنك على مواجهة الخسـائر غيـر           –المال  

 مـوال المملوكـة تسـاوي     ومؤداه أن تكـون األ    –المتوقعة  
ة الخسائر المحققة خالل السنوات الخمس      َ مر ٤٠على األقل   
 .  (١)الماضية

والواقع أن كل المقاييس السابقة تمثِّل اجتهادات لتعمـيم         
س المـال بمـا يحقـق الطمأنينـة         أمقاييس معينة لكفاية ر   

                                           
)١( George J. Vojta, Bank Capital Adeauacy, (New York: 

First National City Bank, ١٩٧٣), P. ٣١, Cited in Eward 

W. Reed et al., op. Cit., p. ١٧٦.  



 ١٩٦

ضـافة  للمودعين وفي نفس الوقت ال يرهق إدارة البنك، باإل        
ضـاء السـلطات النقديـة مـن أداء الجهـاز           إلى تحقيق ر  
ن مثل تلك التعميمات يشوبها     إولكن يمكن القول    . المصرفي

 : بعض القصور لألسباب اآلتية
 أن البنوك تختلف فيما بينها من حيث حجم األصول          -١

 فمثالً لو كانـت نسـبة رأس المـال         . في كل بنك  
٪ في حين أن    ٧) أ(جمالي األصول في البنك     إإلى  

ن البنـك   إفقد يقال   ) ب(٪ للبنك   ١٠نسبة هي   تلك ال 
، ولكن لو علمنـا أن قيمـة        )أ(أكثر أمانًا من    ) ب(
 مليون جنيه في حين     ١٠٠تساوي  ) أ(صول البنك   أ

 مليونًا فقـط    ٢٠تساوي  ) ب(أن قيمة أصول البنك     
) أ( والسبب في ذلـك أن البنـك         ،الختلف الوضع 

ي وبالتـال )  ماليين جنيـه   ٧(يمتلك رأس مال أكبر     
 الذي يملك  ) ب(ل خسائر أكبر من البنك      يمكنه تحم

 .  مليون جنيه فقط٢س مال قيمته أر

 أن البنوك تختلف فيما بينهـا فـي درجـة تنويـع             -٢
فإذا كان  . األصول وخاصة القروض واالستثمارات   

مامنا بنكان يمتلكان نفس الحجم من األصول ونفس        أ



 ١٩٧

الحجم مـن رأس المـال ولكـن أحـدهما يركِّـز            
أو قروضه في نشاط اقتصادي معين      / ثماراته و   است

أو في منطقة جغرافية معينة بينمـا يقـوم اآلخـر           
بتوزيع قروضه واستثماراته على أنشطة اقتصادية      
متنوعة ومناطق مختلفة، هنا نجد أن البنك األخيـر         

 والسبب في ذلك أنه لو      ،أكثر أمانًا من البنك األول    
ـ           دود كانت قروض البنك محصورة فـي عـدد مح

من العمالء ينتمون إلـى نفـس النشـاط أو نفـس        
المنطقة فإن حدوث أزمة معينة في ذلك النشـاط أو          
تلك المنطقة قد يؤثِّر بشكل ملحوظ في قدرة هؤالء         

ض البنـك   َ وبالتالي يتعر  ؛العمالء على رد القروض   
ا إذا كانـت     أم ،فالسهإلخسائر ضخمة قد تؤدي إلى      

موزعة على عدد كبيـر     قروض واستثمارات البنك    
أو علـى منـاطق     / نشـطة االقتصـادية و      من األ 

ض جميـع   ُنه من الصعب تعـر    إجغرافية مختلفة ف  
األنشطة وجميع المناطق لنفس األزمة فـي نفـس         

 باستثناء حاالت الكساد التي تصـيب دوالً        –الوقت  
د خسائر من نشاط معـين       وبالتالي فإن تكب   –معينة  



 ١٩٨

الربح المحقق مـن نشـاط   أو منطقة معينة يعوضه    
ما زادت درجـة    ذن كلَّ إ. آخر أو من منطقة أخرى    
 ما قلت درجة المخـاطرة  التنويع في أصول البنك كلَّ    

 . في هذه األصول والعكس صحيح

 أن مستوى األمان في البنوك يختلـف مـن دولـة            -٣
ألخرى باختالف الظروف االقتصادية والسياسـية      

كما يتضـح ممـا     والتقاليد المصرفية في كل دولة،      
 : يلي

أنه في الدول التي يسيطر فيها القطاع العام على النشاط          
 نجد أن البنوك تتميز     – وخاصة القطاع المالي     –االقتصادي  

 وبالتالي تتمتع بدرجة عاليـة      ؛عادة بقلة العدد مع كبر الحجم     
نسبيا من األمان، ناهيك عن أنها مملوكة للدولـة ويصـعب           

ــا . ضــمان الحكومــة لهــافالســها نظــرا لإشــهار إ أم 
في الدول التي يسيطر فيها القطاع الخـاص علـى النشـاط            

 وبالتالي  ؛صغر حجما أاالقتصادي فإن البنوك عادة ما تكون       
 . تتمتع بدرجة أقل من األمان

 بالنسبة للدول التـي ال تتمتـع باالسـتقرار السياسـي           
ــررة   – ــورات المتك ــالب والث ــبب االنق ــد – بس   نج



 ١٩٩

 ؛ر سلبيا على النشاط االقتصـادي للدولـة ككـل   أن ذلك يؤثِّ  
وبالتالي على نشاط الجهاز المصرفي ومستوى األمان فـي         

 . البنوك، وذلك عكس الحال في الدول المستقِّرة سياسيا

 وبافتراض تشـابه الظـروف االقتصـادية والسياسـية         
 في بعض الدول فإن التقاليـد المصـرفية المتباينـة تـؤثِّر            

 ففي الثالثينيات مـن     ؛ البنوك في هذه الدول    على درجة أمان  
هذا القرن وأثناء الكساد العالمي الكبير أفلست آالف البنـوك          

    نجليزية لمثل تلـك    ض البنوك اإل  َاألمريكية في حين لم تتعر
 والسبب في ذلك أن البنوك األمريكيـة        ؛فالسالموجة من اإل  

ـ    (كانت متحررة في سياستها اإلقراضية       ز أي أنها كانت تركِّ
فـي  ) على القروض طويلة األجل والقروض غير المضمونة      

نجليزية متحفظة في سياستها اإلقراضية     حين كانت البنوك اإل   
أي أنها كانت تركِّز على القروض قصيرة األجل والقروض         (

 ). المضمونة

أيضــا بــافتراض تشــابه الظــروف االقتصــادية ) د(
نـوك  والسياسية في بعض الدول فإن الحجم السائد للب       

 ففي بريطانيا   ؛يؤثِّر على درجة األمان في هذه البنوك      
 مثالً تسود البنوك كبيرة الحجم ذات الفروع المنتشرة        



 ٢٠٠

في أغلب أو جميع أنحـاء الدولـة، فـي حـين أن             
الواليات المتحدة األمريكية تسود فيها البنوك صغيرة       
الحجم والتي لها عدد محدود من الفروع أو ليس لها          

 وبالتالي نجد أن البنـوك فـي        ،القطفروع على اإل  
 . الحالة األولى أكثر أمانًا منها في الحالة الثانية

إذا كانت السلطات النقدية في الدولة تتبـع نظـام          ) هـ(
التأمين على الودائع فإن ذلك يجعل المودعين أكثـر         
اطمئنانًا على أموالهم، وقد ال يهتمون بفحص حجـم         

  ،ع أو إلى األصول   رأس مال البنك ونسبته إلى الودائ     
 ومن الناحية األخرى فـإن وجـود نظـام التـأمين           
على الودائع قد يجعل إدارة البنك أقل حرصا علـى          

 كمـا تحـدده     –س المال   أتوفير الحجم المالئم من ر    
 وذلـك   –السلطات النقدية أو العـرف المصـرفي        
 . اعتمادا على أن ودائع البنك مؤمن عليها

  ة ليست بتطبيق نسـبة معينـة       م أن العبر  َخالصة ما تقد
لرأس المال على كل البنوك في جميع الظروف وفي مختلف          
الدول، ولكن العبرة بالموقف النسـبي للبنـك بـين البنـوك       

 وبعبارة أخرى فإنه للحكم على مـدى كفايـة رأس           ،المماثلة



 ٢٠١

المال في بنك معين يجب أن نقارن هذا البنك مـع البنـوك             
 نـه  إ أي   ؛م داخل نفس الدولـة    المماثلة في النشاط وفي الحج    

 من األفضل التركيز على الموقـف النسـبي للبنـك أكثـر            
من التركيز على ضرورة توافر أموال مملوكة بنسبة معينـة          

وعموما فإن وجود   . من الودائع أو بنسبة معينة من األصول      
بنك مركزي قوي ومضطلع بدوره كموجه للنشاط المصرفي        

موال المودعين واسـتقرارا    كثر أل أومراقب له يحقق حماية     
 ومع ذلك فهناك عوامل معينة ال تـرتبط         ،كثر لنشاط البنوك  أ

 مباشرة بمسألة حماية رأس المال للودائع ولكنها قـد تـؤدي           
 : إلى تحقيق خسائر غير قليلة للبنك، ومن هذه العوامل ما يلي

إذا كان القـائمون علـى إدارة       :  ضعف إدارة البنك   -١
بالخبرة والمهارة المطلوبة إلدارة    البنك ال يتمتعون    
 فقد يتخـذون قـرارات غيـر        ؛األنشطة المصرفية 

رشيدة تؤدي إلى ضياع جزء من أموال البنك يمكن         
 على سبيل المثـال    . أن يؤثِّر على استمرار نشاطه    

قد تقوم إدارة البنك بشراء أوراق ماليـة بكميـات          
ضخمة ومن نوع واحد، فإذا حدث انخفاض ملحوظ        

د البنـك خسـائر     مة هذه األوراق فسوف يتكب    في قي 



 ٢٠٢

رباك نشاطه ووضعه في    إكبيرة يمكن أن تؤدي إلى      
 . موقف حرج مع عمالئه وخاصة المودعين

 بـذلك قيـام بعـض       ُويقصد:   فساد العاملين بالبنك    -٢
العاملين بالبنك باختالس أمواله أو قبولهم الرشاوى       

 أسـس   من العمالء نظير منحهم قروضا على غير      
 مما يـؤدي إلـى ضـياع هـذه          ؛مصرفية سليمة 

 وقد يعرض البنك للعسر المالي وربمـا        ،القروض
 . فالساإل



 ٢٠٣

  كفاية رأس المال في كفاية رأس المال في 
  البنوك التجارية المصرية البنوك التجارية المصرية 

 ف على مدى كفاية رأس المال فـي البنـوك          ُيمكن التعر
 التجارية المصرية عن طريق حساب نسـبة حـق الملكيـة           

 : لبنوك كما يتضح من الجدول التاليإلى الودائع في هذه ا
 ٤/١جدول 

نسبة حق الملكية إلى الودائـع فـي البنـوك          نسبة حق الملكية إلى الودائـع فـي البنـوك          
  ) ) ١٩٩٠١٩٩٠  ––  ١٩٨٧١٩٨٧((التجارية المصرية التجارية المصرية 

  ))القيمة بالمليون جنيهالقيمة بالمليون جنيه((

نسبة حق الملكية  الودائع حق الملكية نهاية يونيه
 لى الودائعإ

٤ ٣٠٨١٣ ١٢٦٣ ١٩٨٧٪ 
٣,٤ ٤١٠٨٧ ١٤١٠ ١٩٨٨٪ 
٣,٧ ٤٨٨٧١ ١٧٨٤ ١٩٨٩٪ 
٣,٨ ٥٩٦٢٩ ٢٢٩١ ١٩٩٠٪ 

 : ف منُبتصر: المصدر 



 ٢٠٤

المجلـد  المجلة االقتصادية،   البنك المركزي المصري،    
، ص  ١/٦، جـدول    ١٩٩٠ / ١٩٨٩الثالثون، العدد الثاني    

، " ١٩٩٠ / ١٩٨٩التقرير السـنوي    " ،   ___________ . ٣٣٤
 . ١٨٣ ص ٦/٧جدول 

ة للودائع  يالحظُ في هذا الجدول انخفاض نسبة حق الملكي       
 ؛١٩٨٧ بالمقارنة مـع عـام       ١٩٨٨بشكل ملحوظ في عام     

 والسـبب فــي ذلـك هــو زيــادة الودائـع بنســبة أكبــر    
 ١٩٨٨من نسبة زيادة حق الملكية حيث زادت الودائع عـام           

 ٪ في حين زاد حق الملكية في نفس العام بنسبة           ٣٣,٣بنسبة  
ـ         ،٪ فقط ١١,٦ ع  ويالحظُ أيضا أن نسبة حق الملكيـة للودائ

  والسـبب   ؛١٩٩٠،  ١٩٨٩بدأت تعود لالرتفاع في عـامي       
 في ذلك هو زيادة حق الملكية بنسـبة أكبـر مـن الزيـادة              

  وقد يرى البعض أن نسبة حق الملكية للودائـع          ،في الودائع 
  تعتبر ضـعيفة بالمقارنـة      – كما يظهرها الجدول السابق      –

مع النسب السائد في بعض الدول العربيـة والتـي سـبقت            
 ؛ن هذا المعيار غير دقيـق     إ ولكن يمكن القول     ،شارة إليها اإل

فالس البنك فقـط    إألنه ينظر إلى كفاية رأس المال في حالة         
 لذلك يجب األخذ في االعتبار      ،وليس باعتباره منشأة مستمرة   



 ٢٠٥

المخصصات التي تجنبها البنوك لمواجهة الديون المشـكوك        
 في تحصيلها وكـذلك مخصصـات خسـائر االسـتثمارات          

ضـافة تلـك    إ وبناء على ذلك فإنه من األفضل        ؛ن وجدت إ
 المخصصات إلى حق الملكية عند قياس كفايـة رأس المـال           

وبالنسبة للبنوك التجارية المصرية يمكن     . في البنوك التجارية  
 : توضيح ذلك في الجدول التالي

نسبة حق الملكية والمخصصـات     نسبة حق الملكية والمخصصـات       ٢٢//٤٤جدول  جدول  
  ––  ١٩٨٧١٩٨٧((رية  رية  إلى الودائع في البنوك التجارية المص     إلى الودائع في البنوك التجارية المص     

١٩٩٠١٩٩٠((  
  ))القيمة بالمليون جنيهالقيمة بالمليون جنيه((

 

نهاية يونيه
حق الملكية 
 الودائعوالمخصصات

نسبة حق الملكية 
والمخصصات 
 إلى الودائع

١٠,٦ ٣٠٨١٣ ٣٢٧٠ ١٩٨٧٪ 
٩,٥ ٤١٠٨٧ ٣٩٢٣ ١٩٨٨٪ 
١٠,٤ ٤٨٨٧١ ٥٠٧٩ ١٩٨٩٪ 
١٠,٥ ٥٩٦٢٩ ٦٢٦٣ ١٩٩٠٪ 



 ٢٠٦

ف مـن المصـدرين السـابقين، نفـس         ُبتصر: المصدر
 . لصفحاتا

في البداية يالحظ أن نسبة حق الملكيـة والمخصصـات      
 ؛إلى الودائع تأخذ نفس اتجاه نسبة حق الملكية إلى الودائـع          

والسبب في ذلك هو اختالف نسبة الزيادة في حـق الملكيـة            
والمخصصات من ناحية ونسبة الزيادة في الودائع من ناحية         

 حـق   ضافة المخصصات إلـى   إواألهم من ذلك أن     . أخرى
  ى إلى زيادة النسبة بشكل ملحوظ فـي جميـع          َالملكية قد أد

وقـد يـرى    . السنوات، وذلك بالمقارنة مع الجدول السـابق      
ضافة المخصصات إلى حق الملكية يجعل النسبة       إالبعض أن   

مضللة، وذلك على اعتبار أن تلك المخصصات تحوي أيضا         
مثل ن  إولكن يمكن القول    . هالك األصول الثابتة  إمخصصات  

 : ي غير دقيق لسببينأذلك الر
نه من المفروض قياس كفاية رأس المال باعتبار        أ: األول

فالس فقـط كمـا     أن البنك منشأة مستمرة وليس في حالة اإل       
 . سبق القول
هـالك هـو    أن الهدف من تكوين مخصص اإل     : الثاني

 وهذا يعتبر من وظـائف      إحالل األصول الثابتة لبنك   إتمويل  



 ٢٠٧

هـالك  ن مخصـص اإل   إبنك التجاري، أي    رأس المال في ال   
 تتفق طبيعته مع طبيعة رأس المال مـن حيـث اسـتخدامه            

 . في تمويل شراء األصول الثابتة
ولعله مما يدعم موقف البنوك ويوفر الحمايـة ألمـوال          
 مودعيها وجود بنك مركزي يتمتع بالسلطات التـي تمكِّنـه          

 ملـة  من الرقابة على مستوى رأس المال فـي البنـوك العا          
 وفـي هـذا    ،في الدولة ومدى كفايته لحماية أموال المودعين      

 والـذي سـوف     –المجال فإن مشروع قانون البنوك الجديد       
 :  على اآلتيُ ينص–يناقش في مجلس الشعب خالل أيام 

  رأس المــال المــرخص بــه ألي بنــك  يقــلُّ أالَّ-١
س أ ر  يقـلُّ   مليون جنيه مصـري، وأالَّ     ١٠٠عن  

 .  مليون جنيه٥٠عن المال المدفوع 

 بالنسبة لفروع البنوك األجنبية التي تزاول نشـاطها         -٢
 رأس المـال المخصـص       يقلُّ الَّأفي مصر يشترط    

 ماليين دوالر أمريكي أو     ١٠للعمل في مصر عن     
 . ما يعادلها من العمالت األجنبية

 أن يضع مجلس إدارة البنك المركزي المصري مـا          -٣
ة حقوق الملكية لدى كـل      يراه من معايير بشأن كفاي    



 ٢٠٨

 وذلك بتحديد نسبة حقوق الملكية إلى عناصر        ؛بنك
 . األصول أو إلى عناصر االلتزامات

 منح البنك المركزي المصـري سـلطات واسـعة          -٤
  ض له أي بنك من مشاكل ماليـة        َلمواجهة ما يتعر

نه إ وفي هذا المجال ف    ،تؤثِّر على استمرارية نشاطه   
  د      ض أحد البنو  ُفي حالة تعرك ألزمة معينـة تهـد

ره فإن من حق مجلس إدارة البنـك المركـزي          بتعثُّ
 . جرائين التالييناتخاذ أحد اإل

دعوة مساهمي البنك إلى توفير مـوارد ماليـة         ) أ(
س المـال أو    أإضافية في صورة زيادة فـي ر      

إيداع أموال مساندة لدى البنك بالشروط وخالل       
دها البنك المركزي      َالمدالمصـري ة التي يحد .

  ة المقررة دون اسـتجابة لهـذه       َوإذا انتهت المد
الدعوة فإن لمجلس إدارة البنـك المركـزي أن         
يقرر الزيادة التي يراها لـرأس مـال البنـك          
وطرحهــا لالكتتــاب العــام طبقًــا للشــروط 

صـدار قـرار    إواإلجراءات التي يقررهـا أو      
دماج البنك في أحد بنوك القطاع العام، علـى         إب



 ٢٠٩

 دماج وقواعد  ن هذا القرار إجراءات اإل    أن يتضم
 . تنفيذه

لزام البنوك األخرى العاملة في مصر بتقـديم        إ) ب(
العون المالي للبنك بالشروط التي يراها مجلس       

 . إدارة البنك المركزي المصري



 ٢١٠

  مصطلحات الفصل الرابعمصطلحات الفصل الرابع
 Bankruptcy فالسإ

 Equity Capital: Net Worth )حقوق الملكية(رأس المال 
 Going Concern منشأة مستمرة 

 Insolvency )عسر مالي(عسار إ
 Ordinary Shares; Common Stock سهم عاديةأ

 Protection حماية 
 Risk Assets أصول خطرة

 Safety أمان
 Securities أوراق مالية
 Shareholdrs; Stockholders مساهمين

 Shares أسهم
 Sufficiency كفاية

 



 ٢١١

  ى الفصل الرابعى الفصل الرابعأسئلة علأسئلة عل

  : :  أجب عن األسئلة اآلتية أجب عن األسئلة اآلتية--أوالًأوالً
 س المال في البنوك التجارية؟ أ ما معنى كفاية ر-١

 وضح كيف يختلف مفهوم كفاية رأس المال طبقًـا          -٢
 للقائم بالتقييم؟ 

 يجب النظـر إلـى كفايـة رأس المـال باعتبـار             "-٣
 علِّق على هذه العبارة؟". أن البنك منشأة مستمرة

 س المـال عـاجزة     أ مقـاييس كفايـة ر     ُتُعتبر لماذا   -٤
 عن تحقيق أهدافها؟ 

 وضح كيف يختلف مستوى األمان في البنوك مـن          -٥
 دولة ألخرى؟ 

  أي العبارات اآلتية صواب؟ وأيها خطأ؟ ولماذا؟ –ثانيا 
 تختلف وظيفة رأس المال في البنوك التجارية عنها         -١

 . في المنشآت غير المصرفية

 إدارة البنك إلى كفاية رأس المال عن         تختلف نظرة  -٢
 . نظرة الجهات الرقابية



 ٢١٢

 من األفضل للبنك التجاري توفير رأس مال يحقـق          -٣
 . الحماية الكاملة ألموال المودعين

ما زادت  ما زادت نسبة رأس المال إلى الودائع كلَّ        كلَّ -٤
 . درجة األمان في البنك والعكس صحيح

ها من حيث درجة تنويع     ن اختالف البنوك فيما بين    إ -٥
 األصول ينعكس على مستوى األمان في هذه البنوك 

 ليس هناك عالقة بين التأمين على الودائـع وبـين           -٦
 . كفاية رأس المال في البنوك التجارية

 للحكم على مدى كفاية رأس المال في أحد البنـوك           -٧
 . لى الموقف النسبي لذلك البنكإيجب أن ننظر 

ة بين ضعف إدارة البنك وبين درجة        ليس هناك عالق   -٨
 . األمان فيه

 عند قياس كفاية رأس المال في البنـوك التجاريـة           -٩
ضافة إلى  يجب األخذ في االعتبار المخصصات باإل     

 . رأس المال

ن الودائع في البنوك المصرية تتمتع      إ يمكن القول    -١٠
 . بدرجة كافية من الحماية



 ٢١٣

  قائمة المراجع قائمة المراجع 
  : :  المستندات المستندات––أوالً أوالً 

 بشـأن البنـوك     ١٩٥٧ لسـنة    ١٦٣القانون رقم    •
 .واالئتمان

 بشـأن البنـك     ١٩٧٥ لسـنة    ١٢٠القانون رقم    •
 . المركزي والجهاز المصرفي

 صادر من البنك المركزي     ٣٠٨كتاب دوري رقم     •
 . ١٦/١٢/١٩٩٠المصري بتاريخ 

 صادر من البنك المركزي     ٣٠٩كتاب دوري رقم     •
 . ٢٦/١٢/١٩٩٠المصري بتاريخ 

  : :  الكتب الكتب––ثانيا ثانيا 
: القاهرة. إدارة البنوك .  الهواري ، سيد محمود    - •

 . ١٩٨٧مكتبة عين شمس 

•  Campbell, Tim S. Financial - 
Institutions, Markets, and Feono- mie 
Activity. New York: MeGraw- Hill 
Book Co. ١٩٨٢.  



 ٢١٤

•  Cooper, John. The Management and - 
Regulation of Banks. New York: St. 
Martin’s Press. ١٩٨٤.  

• Mayer, Thomas et al. Money, Banking 
- and The Economy. ٢ nd ed. New 

York: W.W. Norton and Co. ١٩٨٤.  
• Reed, Edward W. al. commercial - 

Banking. ٢ nd ed. New Jersey: 

Printice – Hall Inc. ١٩٨٠. 

• Yeager, Fredrick and Neil seitz. - 
Financial Institution Management: 
Text and Cases. Reston: Reston 
Publishing Co. Inc.  

  : :  التقارير التقارير--ثالثًاثالثًا
التقريـر السـنوي    . " البنك المركزي المصري   - •

١٩٩٠/ ١٩٨٩ ." 

. المجلة االقتصادية .  البنك المركزي المصري   - •
 . ١٩٨٩/١٩٩٠العدد الثاني . المجلد الثالثون

  : : بحاث غير منشورةبحاث غير منشورة أ أ––رابعا رابعا 



 ٢١٥

 تقييم سياسات اإلقـراض    . "حسن، محروس أحمد   •
رسالة ماجسـتير   ". في البنوك التجارية المصرية   

مكتبة كلية التجارة جامعـة عـين       . غير منشورة 
 . ١٩٨٠. شمس

تقييم فاعلية مناهج إدارة    . "مكاوي، نادية أبو فخرة    •
رسالة ". األصول والخصوم في البنوك المصرية    

مكتبة كلية التجارة جامعة    . منشورةدكتوراه غير   
 . ١٩٨٨عين شمس 

 
 * *تمبحمد اهللا  بحمد اهللا تم **  

 
 




